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Redakční test vozidel: 
souboj 363.5 a 361.1 
Jak se s omlazením Peršingů 
poprali v Plzni a co vymysleli  
pod Tatrami ve Vrútkách?

vNITřNí dvouSTRaNa 6–7

Revoluční projekt má zvýšit 
zájem krajů o železnici

I N F o R M u J e M eSloupek

podnikatelský plán 
počítá s nižší ztrátou 
Dozorčí rada na svém posledním 
jednání schválila podnikatelský plán 
Českých drah na rok 2015. Pro nás 
je to velice důležitá zpráva, protože 
jde o základní materiál, podle něhož 
budeme celý letošní rok hospodařit. 
Můžeme s klidem říci, že plán je to 
konzervativní a realistický. Také 
proto v něm nepočítáme s penězi za 
prodej nádraží SŽDC. Pokud k němu 
nicméně letos dojde, půjde o mimo-

řádný výnos. Stanovené cíle před-
pokládají, že dosáhneme kladného 
provozního výsledku hospodaření 
(EBIT) v řádu stovek milionů korun. 
Měl by být dokonce dvakrát lepší, 
než je očekávaná skutečnost za loň-
ský rok. Také celkový výsledek hos-
podaření (EBT) bude úspěšnější, 
nicméně i tentokrát ještě záporný. 
Je to primárně dáno finančními ná-
klady spojenými s půjčenými peně-
zi. Je to podobné jako s hypotékou, 
vždy vrátíte o něco víc, než jste si 
půjčili. U nás dosahují tyto náklady 
cca 800 milionů až jednu miliardu 
korun ročně. Nebýt jich, byli by-
chom již letos na nule nebo v mír-
ném zisku. Takový výsledek hospo-
daření bychom rádi měli za tři až 
čtyři roky. Pro nás to v každém pří-
padě znamená několik kroků. Přede-
vším je potřeba zefektivnit fungová-
ní firmy, snížit náklady a zvýšit trž-
by. V plánu letos počítáme například 
s úsporami v oblasti marketingu, 
poradenských a právních služeb, 
ušetříme i na energiích a na režijních 
nákladech. Dohromady to jen na vy-
jmenovaných položkách představu-
je 75 milionů korun. Tržby zvýšíme 
podle plánu o zhruba 200 milionů. 
Další cestou, jak postupně docílit 
vyrovnané hospodaření, je snižová-
ní úrovně zadlužení a refinancování 
stávajících půjček za výhodnějších 
podmínek, k čemuž zčásti dojde 
zřejmě již letos. 

Cestování do polského Krakova se pro zákazníky Českých 
drah výrazně zjednoduší. Starobylé město, proslulé mnoha 
historickými památkami, spojí s Ostravou nová speciální 
autobusová linka ČD Bus. Pilotní projekt nabídne klientům 
tuzemského národního dopravce v hlavní sezoně od března 
do konce října nejrychlejší přímé spojení severomoravské 
metropole s turisticky oblíbeným Krakovem, zajíždět bude 
i na žádané krakovské letiště. Budoucnost železnice nejsou jen 

rychlovlaky na vysokorychlostních 
tratích a mezinárodní koridory. Ta-

ké infrastruktura regionálního významu 
může plnit klíčovou roli jako součást fun-
gujícího systému celé drážní sítě. K tomu 
je však zapotřebí správně určit potenciál 
i zapadlé lokálky, úlohu, jakou má plnit, 
a na základě této analýzy určit směr pro 
následující roky i desetiletí. Železnice je 
především služba a jako taková se řídí 
zejména poptávkou. Ta je přímo závislá 
na několika faktorech, které následně 
zohlední subjekt, který rozsah dopravy 
v konkrétní lokalitě objednává. V naší le-
gislativě jsou to krajské úřady, a protože 
úspěch či debakl každé služby závisí na 
správném nastavení parametrů, je více 
než žádoucí diskutovat problematiku 
popsanou na předchozích řádcích mezi 
objednateli dopravy, dopravci, správcem 
železniční infrastruktury i dopravními 
experty, kteří se otázkami v konkrétním 
regionu dlouhodobě zabývají. 

Rozproudit debatu nejen o budouc-
nosti jednotlivých regionálních tratí je 
jedním z cílů projektu Železniční dopra-
va pro kraje, který společně připravily 
České dráhy a Správa železniční doprav-
ní cesty. Setkání formou diskuzních „ku-
latých stolů“ a odborných seminářů za 
účasti národního dopravce, správce infra-
struktury, politických špiček konkrétní-
ho kraje a dopravních expertů startuje 
v těchto dnech a letos zavítá do všech 13 
krajů České republiky a Prahy.  Nad pro-
jektem převzal záštitu premiér Bohuslav 
Sobotka a předseda Asociace krajů Mi-
chal Hašek.

premiéra v plzni
První destinací, kde diskuzní setkání 
proběhne, bude Plzeň. Děje se tak mož-
ná i v tuto chvíli, kdy držíte výtisk v ru-
kou, protože termín akce byl stanoven 
na 19. února (stejně jako datum distri-
buce tohoto čísla Železničáře). Tematic-
ky se účastníci dotknou řady otázek, kte-
ré Plzeňský kraj tíží. Kromě diskuze nad 
přínosem a budoucím využitím 3. tran-
zitního koridoru, který by měl Plzeň vý-
znamně přiblížit Praze – cesta vlakem do 
hlavního města by po dokončení měla tr-

vat méně než hodinu – je dalším tématem 
přestavba železničního uzlu Plzeň, která 
bude vyžadovat pomoc vedení Plzeňské-
ho kraje i samotného krajského města, 
přičemž úzká spolupráce při stavebních 
a územních řízeních je vždy klíčová.

Organizátoři chtějí otevřít i další otáz-
ku, která úzce souvisí s objednávkou do-
pravy v regionu. Jde o přípravu moder-
nizace přejezdů na trati Chrást u Plzně 
– Radnice, které řeší zvýšení bezpečnos-
ti na železničních přejezdech. Z důvodů 
nízkého počtu cestujících však nepatří 
mezi sledované priority krajské samo-
správy pro navýšení rozsahu objednávky, 
což má negativní dopad pro ekonomické 
hodnocení plánované investice.

Zúčastnění se chtějí podívat také do 
vzdálenějšího horizontu – za rok 2018. 
Na toto období je plánována moderniza-
ce tratě Plzeň – Domažlice – státní hra-
nice. V tomto případě jde o snahu vyvo-
lat intenzivnější jednání s německou 
stranou, která zatím nezapracovala do 
spolkového plánu rozvoje dopravních 
cest modernizační opatření na němec-
kém území na této důležité spojnici Čes-
ka a Bavorska.

vše se zhodnotí v listopadu
Podobně konkrétními neduhy železnič-
ní sítě, legislativními problémy všech 
projektů, optimálním rozsahem želez-
niční sítě pro další zajištění dopravní ob-
služnosti v rámci kraje, ale i v kontextu 
s celorepublikovým, resp. mezinárod-
ním výhledem, se budou zástupci jed-
notlivých stran zabývat po většinu ro- 
ku. Výsledky setkání v regionech budou 
zhodnoceny na závěrečné konferenci na 
počátku listopadu v Praze za účasti zá-
stupců ministerstva dopravy, životního 
prostředí a pro místní rozvoj. Protože na-
stínění řešení problémů železnice, lep-
ší provázanost spojů včetně návaznosti 
na páteřní železniční síť, jakož i otázka 
směřování infrastruktury jsou zásadní-
mi premisami, budeme se výstupům vě-
novat v Železničáři častěji. Lze předpo-
kládat, že prolomení bariér mezi jednot-
livými stranami přinese kýžený pohyb k 
smysluplnosti rozhodování o budoucnos-
ti železnice.  vÁClav RuBeŠ

V      neděli 1. března zahájí České drá-
hy provoz nové autobusové linky 
ČD Bus z Ostravy do Krakova. Po-

jede i na krakovské letiště. Trasu mezi 
Ostravou a Krakovem v délce 170 km spoj 
zvládne za 2 hodiny a 20 minut. Jízdné 
bude stát od 256 Kč (9 eur). Autobus mo-
hou využít cestující i z jiných míst repub-
liky, zajištěny jsou vlakové přípoje z/do 
Prahy, Vídně, Bratislavy či Budapešti.

povinné místenky
Pravidelná autobusová linka Ostrava – 
Krakov a zpět pojede denně, a to po ce-
lou hlavní turistickou sezonu, tedy až 
do 31. října. Spoj vyjíždí z ostravského 
hlavního nádraží v 11.15, příjezd na kra-
kovské hlavní nádraží je plánován na 
13.35. Zpět se vrací z Krakova v 14.20 a do 
Ostravy dorazí v 16.45. Dopravcem je spo-
lečnost Arriva Morava, vítěz tendru z loň-
ského podzimu. Nasazovat bude moder-
ní autobusy MAN Lions Coach s kapaci-
tou 49 míst, s klimatizací, wi-fi, TV 
a WC. Spoj je povinně místenkový.

„Naším cílem je nabídnout alternati-
vu k chybějícímu dennímu přímému 
vlakovému spojení s Krakovem. Vlakem 
bez přestupu mohou cestující zamířit  
z/do Krakova pouze nočním spojem, přes 
den je nutný přestup v Katovicích, což 
logicky prodlužuje jízdní dobu,“ vysvět-
luje Michal Štěpán, člen představen-
stva ČD odpovědný za osobní dopravu. 
„Nová autobusová linka je bezpochyby 
velmi lákavá pro cestující ze severní Mo-
ravy, ale zajištěním přestupů na kvalit-
ní spoje SC a EC Českých drah z/do Os-

travy zatraktivní nabídku i pro zájemce 
z dalších míst České republiky.“ 

ČD Bus z Ostravy je přípojem od vlaku 
SuperCity Pendolino 503 z Prahy a také 
od vlaku EC 104 z Vídně, respektive díky 
možnosti přestupu cestujících EC 174 
v Břeclavi i od Bratislavy či Budapešti. 
V opačném směru pak navazují po příjez-
du autobusu spoje SuperCity Pendolino 
502 do Prahy a EC 105 do Vídně, cestující 
do Bratislavy a Budapešti mohou v Břec-
lavi přestoupit na EC 175. „Nejrychlejším 
se díky této nabídce stává i spojení Praha 
– Krakov, jízdní doba je přibližně šest ho-
din,“ dodává Michal Štěpán. 

Jednosměrné jízdenky Ostrava – Kra-
kov jsou v nabídce za cenu od 9 eur (cca 
256 Kč). Lístek lze samozřejmě zakoupit 
také z kterékoli stanice v ČR. Například  
jízdenku z Prahy do Krakova si mohou 
cestující pořídit za cenu od 19 eur (při-
bližně 540 Kč). Platí, že čím dříve si jízd-
ní doklady koupíte, tím levněji pojedete. 
Předprodej začal ve čtvrtek 19. února.

Při odbavení v mezinárodním tarifu 
bude ze základní ceny poskytována sle-
va 25 % držitelům In Karty se slevou Rail 
plus, popř. karty s jakoukoli platnou 
zákaznickou aplikací ČD (IN 25, IN 50, 
IN 100, IN Senior, IN Business), a další 
slevy vycházející a garantované z mezi-
národního tarifu SCIC-NRT (Rail plus 
25 %, Skupinová sleva 30 %, 100 % pro asi-
stenci nevidomých). Ze základní ceny 
s odbavením v mezinárodním tarifu se 
poskytuje sleva 50 % dětem od 6 do 15 let, 
děti do 6 let se přepravují bezplatně.

 kaTeřINa ŠuBovÁ, peTR SloNek

Do Krakova pohodlně ČD Busem
Nabídku spojů do Polska rozšíří z Ostravy nová autobusová linka

pavel krtek
předseda 
představenstva 
Českých drah

fOTO pRoFIMedIa (2x) a aRRIva
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pozor na prolongaci 
jízdních výhod!
Pokud jste tak již neučinili, neod-
kládejte to! Blíží se poslední únoro-
vý den a s ním i poslední možnost 
uhradit prolongační poplatek jízd-
ních výhod na rok 2015. Provede-
ním úhrady prolongační částky je 
prodloužena platnost aplikace že-
lezniční průkazka na In Kartě na 
další období. Tarifem jízdného a 
přepravného pro přepravu zaměst-
nanců akciové společnosti České 
dráhy, zaměstnanců státní organi-
zace Správa železniční dopravní 
cesty, zaměstnanců ministerstva 
dopravy a Drážního úřadu, podíle-
jících se na zabezpečování a provo-
zování drážní dopravy, jsou stano-
veny prolongační částky pro rok 
2015 pro kategorie držitelů želez-
ničních průkazek takto:

◆   zaměstnanci – 1 000 Kč 

◆   rodinní příslušníci zaměstnanců a 
důchodců (manželé, manželky, 
registrovaní partneři) – 1 000 Kč 

◆   pozůstalí (vdovy, vdovci, vyjma si-
rotků) – 1 000 Kč 

◆   důchodci – 500 Kč 

◆   děti do 26 let (děti zaměstnanců, 
důchodců a sirotci) – 500 Kč.

Prolongační částku lze uhradit u po- 
kladní přepážky ČD nebo v eShopu, 
kde lze úhradu provést prostřed-
nictvím platební karty nebo systé-
mem PaySec na adrese https://
www.cd.cz/eshop/. (op)

Na FIp do polského eIp 
pouze s příplatkem
Na základě sdělení železniční spo-
lečnosti PKP Intercity oznamuje-
me, že polský dopravce zavádí no-
vou kategorii vlaků Express Interci-
ty Premium (EIP). Použití těchto 
spojů držiteli jízdních dokladů fIP je 
podmíněno nákupem místenky 
a příplatku.

vlaky eIp jezdí  
v následujících relacích: 

Warszawa – Gdynia/Gdańsk/Sopot
Warszawa – Kraków
Warszawa – Wrocław
Warszawa – Katowice
Gdynia/Gdańsk/Sopot – Kraków
Gdynia/Gdańsk/Sopot – Katowice

Na těchto relacích jezdí též další vla- 
ky, u nichž se podmínky odbavení 
nezměnily. Podrobnější informace 
o podmínkách využití nových spo-
jů jsou k dispozici na personálních 
útvarech dle evidence držitele jízd-
ních výhod nebo na intranetové 
adrese http://albatros.cd.cz/doku- 
menty/O10Gr/dokum.nsf v kate-
gorii Jízdní výhody.  (šp)

řová Častvajová, která se na skladbě jídel 
ve vlacích podílela. „Když dětem objed-
náte celozrnný těstovinový salát se zele-
ninou a bylinkovým dresinkem nebo pap-
pardelle s tomaty, lilkem, cuketou, žam-
piony a parmazánem, tak víte, že jim dá-
váte nutričně vyváženou a zdravou stra-
vu. Nabídka zahrnuje i doporučená jídla 
bez cukru pro diabetiky, jako jsou plátky 
rostbífu s čerstvým křenem a dijonská 
majonéza,“ dodává poradkyně.

Podle marketingového ředitele společ-
nosti JLV Jana Valeše jsou jídla připrave-
na z  čerstvých surovin. „Nakupujeme je 
výhradně od domácích producentů a do-
hlížíme na to, aby neobsahovaly zby-
tečnou chemii. Díky tomu gastrono-
mický servis ve spojích Českých drah 
pod názvem ČD Res taurant získal cer-
tifikát CEFF – Vaříme bez zbytečné che-
mie.“ Od nového jízdního řádu 2015 se 
mohou cestující setkat s českou kuchy-
ní ve všech jídelních a bistro vozech, 
v nichž gastronomické služby provozuje 
společnost JLV.  MaRTIN haRÁk

Zákazníci Českých drah se snadno 
dozvědí nutriční složení pokrmů 
podávaných v restauračních zaříze-

ních a nemusejí tak pátrat po hodnotách 
cukrů, tuků a bílkovin. Tuto změnu při-
nesla nová zimní sezonní nabídka, kte-
rá klade důraz na roustoucí trend zdra-
vé výživy. Zimní menu jídelních vozů 
a bistrovozů ve vlacích ČD, v nichž gast-
ronomické služby provozuje společnost 
JLV, navrhli odborníci z Československé-
ho svazu kuchařů a zaměřili se na zdra-
vou a nízkokalorickou stravu.

zdravé může být i chutné
Přestože zdravé stravování je nyní hod-
ně „in“, nejčastěji si cestující v jídel-
ních vozech objednávají klasickou svíč-
kovou s knedlíkem, což potvrdil i šéf 
představenstva Československého sva-
zu kuchařů Jaroslav Sapík „Ti, kteří 
chtějí shodit nějaké to přebytečné kilo, 
se novou nabídkou novoročnímu před-
sevzetí nezpronevěří. To však nezname-
ná, že si nepochutnají,“ zdůrazňuje šéf-

Jídelní lístek nyní prozradí nutriční složení všech pokrmů 

Je to poněkud zvláštní, ale o „oje-
tých“ rakouských vozech od ÖBB, ne-
dávno pořízených Českými draha- 

    mi, se na rozdíl od těch zcela nových 
mluví a píše relativně málo. Většinou 
bez větší publicity zamíří urychleně do 
provozu. Přitom většina těchto vagonů 
splňuje nejpřísnější kritéria pro moder-
ní cestování – nechybí v nich klimati-
zace, mohou do zahraničí a zvládnou 
rychlost 160 až 200 km/h.

To je i případ většiny z dvaačtyřiceti 
vozů druhé třídy Bmz235 včetně dvanácti 
s dětským kinem (Bmz229), stejného po-
čtu kombinovaných 1. a 2. třídy (ABmz346) 
a devíti lehátek (Bcmz834). Co se s těmito 
vagony dělo, jakmile byly od našich již-
ních sousedů převezeny na české území 

Vagon Bmz229  91 031 s oddílem dětského 
kina je v podstatě pilotním projektem 
pro další postup v opravách rakouských 
EC-vozů této řady. Počátkem února za-
mířil do DPOV, PSO Nymburk, kde do-
stal nový venkovní lak podle platného 
manuálu pro korporátní design a také 
příslušné polepy. Pracovníci DKV Praha 
poté upravili dětský koutek, takzvané 
kinderkino. 

Přehrávač DVD nahradilo jiné zaříze-
ní a sjednoceno tak bylo s vybavením 
dětského koutku ve vlacích railjet. Do-
dělány byly „hravé“ venkovní a vnitřní 
polepy a v polovině měsíce mohl být 
představen veřejnosti. V budoucnu bu-
de tmavošedý zátěžový koberec na pod-
laze nahrazen novým rovněž v korpo-
rátních barvách ČD (pro 2. třídu). Kro-
mě tohoto vozu se opravy rozsahu Lak II 
provádějí v Nymburce na prvních vo-
zech z rakouské „rodiny“. Za první po-
loletí by jich odtud mělo do provozu vy-
jet osmadvacet. MaRTIN NavRÁTIl

a jak rychlý byl jejich návrat na koleje? 
Po jejich příjezdu na území Česka se vět-
šina těch s platnou revizí po „oživení“ 
a nezbytných úpravách prakticky ihned 
dostala zpět na koleje. 

v depech vyčistili interiér 
a přelepili stará loga
Jakou procedurou ale musely projít a co 
to pro zaměstnance DKV Praha, DKV Olo-
mouc, PJ Bohumín, a DPOV, PSO Nym-
burk, obnášelo? „Především důkladné 
vyčištění interiéru a nahrazení někte-
rých starých samolepek s logy, techno-
logickými nápisy a instrukcemi, pokud 
nešlo o mezinárodně platné a srozumi-
telné obrazové piktogramy, příslušný-
mi českými. Na skříň bylo nalepeno lo-
go ČD s označením příslušného depa 
a domovské stanice,“ vysvětluje Karel 
Boček z Odboru kolejových vozidel ČD.  

Než začaly vagony vozit cestující, mu-
sely podstoupit testy. V depech, kam 
spadají, se po připojení na stacionární 
zdroje napětí ověřovala správná funkce 
elektrické výzbroje na našich systémech 
napětí. „Zatímco předchozí vlastník 
ÖBB neznal pojem revize elektroza-
řízení, tady musejí mít všechny pří-
stroje doklad o zkoušce určeného tech-
nického zařízení,“ vysvětluje odliš-
nost Karel Boček. Následovala tech-
nická kontrola, jejíž zdárný ko-
nec stvrzuje samolepka s datem 
provedení. Vozy jsou i nadále ve-
deny v národním registru Rakous-
ka – před číslem mají označení A-ČD 
a nikoli CZ-ČD. Subjektu spravujícímu 
registr se musí nahlásit změna vlastní-
ka. Vagony pak byly co nejdříve zařazo-
vány do provozu převážně na vlaky Pra-
ha – Bohumín – Žilina.

za devět dní do provozu
Vozy Bmz229 s dětským kinem nejlépe 
dokumentují, jak rychle rakouské „oje-
tiny“ šly do provozu. Dva z nich ČD pře-
vzaly 18. prosince a po nezbytné pro-

do laku. V Nymburce dostanou vozy korporátní nátěr. fOTO MaRTIN NavRÁTIl  (4x)

Bez pRodlevy. Nákup pomohl již předvánočnímu posílení spojů Českých drah.  

fOTO Jlv

V tichosti a bez průtahů zamířily do běžného provozu starší, leč modernizované vagony, výhodně 
nakoupené v několika vlnách od rakouského národního dopravce ÖBB. Než ale tyto vozy začnou vozit 
cestující, musejí projít důkladným vyčištěním interiéru a také různými zkouškami. Do korporátních 
barev se obléknou v rámci větších oprav. Jak to tedy vypadá v depech při jejich zprovozňování?
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kuchař a autor receptů. Gurmáni ocení 
loupanou plec s houbovou omáčkou ne-
bo pečená husí prsíčka s kapustou. Za-
jímavé jsou i přílohy k jídlu jako krupi-
cové knedlíčky se špenátem k pleci. 
„Před hlavním chodem doporučím dý-
ňovou polévku. V našich zemích není 
příliš rozšířená, ale třeba v Rakousku 
patří k tradičním jídlům. Věřím, že ra-
kouští zákazníci si ji na ͵modrých‘ vla-
cích railjet Českých drah objednají tře-
ba už jen proto, aby ochutnali českou 
verzi,“ říká šéfkuchař Sapík. Pokud bu-
dou lidé mít chuť jen na něco malého, 
mohou si objednat těstovinový salát ne-
bo sendvič s lososem. 

vyvážená jídla pro děti 
a pokrmy pro diabetiky
Autoři jídelníčku pamatovali také na dě-
ti. „Potřebu kvalitních pokrmů si naštěs-
tí začínají rodiče uvědomovat a určitě je 
potěší nabídka jídel obsahujících důleži-
té živiny, vitaminy a minerální látky,“ 
říká výživová poradkyně Ivana Bedná-

Čím procházejí vozy z Rakouska,  
než vyrazí s cestujícími?

Jednou z prvních aktivit v depech bylo 
„obrandování“ logem dopravce.

Počeštit se musí také interiér. To se dě-
je prostřednictvím nových štítků.

hlídce jeden z nich vyjel už 27. prosin-
ce. Ze zbylých osmi přijatých 8. a 16. led-
na mělo sedm do začátku února tech-
nickou kontrolu a vozily pasažéry. Jedi-

Série vagonů exÖBB 
dodaných v roce 2014
◆  ABmz346 – 12 vozů 1. a 2. třídy (výrobek SGP 

Simmering 1978–79, modernizace ÖBB Tech-
nische Services v letech 2001–2009)

◆  Bmz235 – 25 + 17 vozů druhé třídy dodaných 
ve dvou sériích (výrobek SGP Simmering/SGP 
Graz/Fiat Torino 1978)

◆  Bmz229 – 12 vozů 2. třídy s hracím koutkem 
a dětským kinem (výrobek SGP Simmering/
SGP Graz/Fiat Torino 1977, modernizace 
ÖBB Technische Services v letech 2002–2010)

◆  WRmz817 – 4 restaurační vozy (výrobek SGP 
Simmering 1988/89, modernizace ÖBB Tech-
nische Services v letech 2005–2010)

◆  Bcmz834 – 9 lehátkových vozů (výrobek firmy 
Jenbacher 1981, modernizace 2004–2010)

ný 91 056 s propadlou revizí na koleje za-
tím nesmí. Od 19. ledna bylo turnusově 
několik vagonů řady Bmz229 nasazeno 
místo vozidla číslo 370 typu Bmz232 (ne-
bo Bmz235) na většinu vlaků EC Praha – 
Bohumín/Žilina a na spoj 531. Místo 
Aee142 číslo vozu 372 jezdí od stejného da-
ta na vlacích 144/145/148/149/532 kombi-
nované  ABmz346.

hlídají se najeté kilometry
Jiná situace je u kusů, které nemají do-
klady, tedy jsou „propadlé“ kilometric-
ky nebo časově. Pro ně ČD vypisují sou-
těž na periodické opravy (rozsahu PVY, 
PH). Do režimu běžné periodické opravy 
postupně zamíří všechny vagony od 
ÖBB. Záleží na tom, jaké kilometrické 
omezení si dovezly z Rakouska. Existu-
jí doporučené proběhy, v nichž zvlášť zá-
sadní bezpečnostní limit určují ložiska 
– s nimi lze nechat vůz provozovat do uje-
tí 750 000 km, maximum je 800 000 km, 
to už znamená „červenou stopku“. 
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pohled pod pokličku  
s webem BlueTrains
Zajímavý počin uskutečnilo sester-
ské periodikum – magazín ČD pro 
vás. Pro železniční příznivce připravi-
la redakce magazínu novou fanouš-
kovskou stránku obsahující elektro-
nický katalog vozidel Českých drah. 
To by samo o sobě nebylo nikterak 
revoluční, ovšem ojedinělé je zpraco-
vání, kdy má návštěvník možnost 
díky 360stupňovým fotografiím sta-
nout na stanovišti strojvedoucího, 
navštívit strojovnu, v případě taže-
ných vozidel absolvovat detailní pro-
hlídku interiéru. aktuálně je připra-
vena jednotka railjet, elektrická lo-
komotiva ady 380 nebo klasika – Eso 
řady 362. Ovládání je jednoduché, 
stačí k tomu myš a běžný interneto-
vý prohlížeč. autoři chtějí každý 
měsíc uveřejňovat minimálně dvě 
nová vozidla, přičemž jedno z nich 
bude prezentováno také na strán-
kách ČD pro vás. Novinku najdete 
na www.bluetrains.cz, web má 
i svůj facebookový profil. (rub)

Na MS v cyklokrosu 
přijelo vlakem 600 lidí 
Podruhé v tomto tisíciletí se konalo 
mistrovství světa v cyklokrosu v Tá-
boře. Nejlepší cyklokrosaři zde změ-
řili síly v poslední lednový a první 
únorový den. Na závodech se vystří-
dalo dvacet tisíc návštěvníků. České 
dráhy, které se staly oficiálním do-
pravcem, přivezly pravidelnými 
osobními vlaky, ale i rychlíky, které 
mimořádně zastavily na zastávce 
Tábor-Čápův Dvůr, více než šest set 
diváků, přičemž nejvíce jich přicesto-
valo z Prahy. Národní dopravce tak 
přispěl k propagaci světově uznáva-
ného sportu a úspěšná akce se uká-
zala jako vhodná propagace sportu 
a veřejné dopravy. (kaf)

patrové vozy Bmto 
čeká omlazovací kúra

České dráhy vyhlásily veřejnou za-
kázku na modernizaci 12 patrových 
vozů řady Bmto. Patrové vagony 
čeká „omlazovací kúra“, po níž bu-
dou nasazeny v rámci Pražské inte-
grované dopravy. Díky tomu zmizí 
z kolejí starší elektrické jednotky řad 
451 a 452, takzvané pantografy. 
Kompletně se opraví interiér vozu 
a sedačky dostanou nové textilní ča-
lounění. Osvětlení vytvoří tělesa in-
tegrovaná do stropu, informační 
systém pak osm LCD displejů. Cena 
kontraktu má činit zhruba 120 mil. 
Kč a termín dodání je jeden rok od 
podpisu smlouvy.  (pes)

Můžete porovnat podnikání ve společ-
nosti Čd Cargo s privátní sférou, kde 
jste dlouhá léta působil? 
Ve společnosti ČD Cargo dosud trvalo spl-
nění pokynů k obchodnímu případu del-
ší dobu, než na jakou jsem byl zvyklý 
v soukromé firmě. Čas jsou ale peníze! 
Princip podnikání se nicméně v ČD Car-
go od privátní sféry zásadně neliší, pro-
tože tvorba zisku pro firmu je principem 
každého obchodu, ať je jejím vlastníkem 
soukromá společnost nebo stát. Kdo je 
ale rychlejší, má velkou výhodu… 

Jste dlouholetý železničář a máte také 
zkušenosti ze soukromého sektoru. 
určitě víte, jak pomoci v Čd Cargo 
vylepšit hospodářské výsledky…
Hlavní náplní našeho podnikání je do-
prava zboží po železnici a na tento aspekt 
je potřeba neustále myslet. Nechceme se 
stát například developery, skladníky ne-
bo opraváři železničních vozů, abychom 
nakonec nezapomněli na to, co nás živí 
a co musíme a budeme i nadále rozvíjet. 

Na českém železničním trhu nákladní 
dopravy začíná být „těsno“. příklad za 
všechny: jednoho z největších konku-
rentů Čd Cargo, firmu aWT, koupil 
polský národní dopravce pkp Cargo 
a navíc na domácím trhu funguje řada 
dalších „žraloků“. Má šanci vaše firma 
obstát v tak silné konkurenci?
Jedním slovem: má! Jinak bych od jedno-
ho takového „žraloka“ sám dobrovolně 
neodešel, pokud bych nebyl přesvědče-
ný, že to nejen s kolegy z vedení a pocho-
pitelně všemi zaměstnanci z ČD Cargo 
nezvládneme. Důležitým faktorem je 
vybudování důvěry našich zaměstnan-
ců k vedení společnosti. Ve firmě musí-
me prosadit zásadní změny reagující na 
konkurenční boj, což je náš nejdůležitěj-
ší úkol. Myslím, že k tomu máme poměr-
ně dobře „našlápnuto“ a právě na ob-
chodním úseku bude ležet největší tíha 
dobře připravených a projednaných ob-
chodních případů.

v ČR existuje řada potenciálních zá-
kazníků, kteří by rádi vozili výrobky 
po kolejích. Někteří třeba i služby  
Čd Cargo využívali, ale po špatných 
zkušenostech odešli. dají se takové 
firmy získat zpět? Můžete jim něco 
nabídnout, aby přešli od kamionů?
Pohybujeme se v tvrdém konkurenčním 
prostředí, to je neoddiskutovatelný fakt. 
Uspěli jsme ve výběrovém řízení na do-
dávky energetického uhlí do Chvaletic, 
místo společnosti AWT vozíme černé uh-
lí do hutí AcellorMittal v Ostravě a poda-
řilo se nám uspět při realizaci řady spo-
tových přeprav v různých komoditách, 
například v přepravách kapalných paliv. 
Situace na trhu se však dynamicky vyví-
jí, takže je přirozené, že některé přepra-
vy jsme nejen získali, ale jiné naopak 
ztratili. Pro letošní rok se nám třeba ne-
podařilo uhájit přepravy černého uhlí na 

Především přepravám po železnici a obchodní činnosti s ní související by se 
podle člena představenstva ČD Cargo odpovědného za úsek obchodu 
Bohumila Rampuly měla věnovat tato dceřiná společnost Českých drah. 
Služby jako železniční opravárenství, stavba překladištních terminálů nebo 
developerství by podle něj měly provádět společnosti, které jsou k tomu 
primárně určeny. 

Jsme hlavně dopravce,  
nikoli opraváři nebo developeři   
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„Já se neobávám o budouc-
nost Českých drah. Otevírá-
me asi jenom 10 % trhu. …  
Na druhé straně České dráhy 
nejsou zas tak špatný podnik 
a já předpokládám, že uspějí 
aspoň v jednom nebo možná 
ve více těchto tendrech. … 
Jsem přesvědčený, že České 
dráhy mají do roku 2019 
zabezpečený docela slušný 
revenews neboli tržby. Chci, 
aby se zaměřily na zákazníka, 
na šetření nákladů a na to, 
aby opravdu byly ziskové.“ 
Ministr dopravy Dan Ťok 
v rozhovoru o otevírání trhu 
dálkové železniční dopravy.

zauJalo NÁS

SMíChOVSké NáDraží OPraVí 
za 15 MiliarD Sekyra GrOuP
Smíchov Station Development, která je 
společným podnikem developera Seky-
ra Group a Českých drah, chce začít s re-
vitalizací smíchovského nádraží na ja-
ře 2017, kdy plánuje zahájit stavbu prv-
ní etapy rozsáhlého projektu. Potvrdil 
to ředitel pro development společnosti 
Sekyra Group Leoš Anderle, jenž je záro-
veň místopředsedou představenstva 
Smíchov Station Development. Investor 
už vybral vítěze architektonické soutě-
že na severní část území, jeho jméno 
zveřejní ve středu. Náklady na celý pro-
jekt developer odhaduje na 15 miliard 
korun. „Územní rozhodnutí bychom rá-
di získali v první polovině příštího roku, 
poté bychom zahájili prodej bytů a ko-
merčních ploch. Zahájení stavby očeká-
váme na jaře 2017,“ upřesnil Anderle. Na 
místě smíchovského nákladového ná-
draží má vzniknout nové centrum. Na 
ploše kolem 210 000 metrů čtverečních 
chce Sekyra Group ve spolupráci s ČD po-
stavit kancelářské, obchodní a rezidenč-
ní budovy, které bude rozdělovat široký 
zelený bulvár. Počítá se i s přesunem ter-
minálu Na Knížecí blíže k smíchovské-
mu nádraží, čímž vznikne nový doprav-
ní uzel propojující železniční a autobu-
sové nádraží se stanicí metra a tramva-
jovou zastávkou.  ČTk 3. 2. 2015

ŠkODa DODá DO NěMeCka  
38 Vlaků za DeSeT MiliarD
Plzeňská Škoda Transportation dodá 
britskému dopravci National Express 
38 nízkopodlažních elektrických vlaků 
RegioPanter. Budou jezdit v Norimberku 
a okolí. Hodnota kontraktu je deset mi-
liard korun, firma má na výrobu vlaků 
čtyři roky. Jde o druhou zakázku, kterou 
firma v Německu získala. V roce 2013 po-
depsala s Deutsche Bahn smlouvu na do-
dávku šesti moderních elektrických vla-
ků za 2,6 miliardy korun. Plzeňská Ško-
da zároveň společně s francouzským 
koncernem Alstom usiluje o dodávku  
80 elektrických vlaků pro Severní Porý-
ní-Vestfálsko za tři miliardy eur (zhruba 
83 miliard korun). V kontraktu je zahr-
nutá výstavba obrovského depa v Němec-
ku. Skupina firem kolem Škody Trans-
portation se zhruba 5 000 zaměstnanci 
utržila předloni 14,6 miliardy korun, což 
bylo oproti roku 2012 o téměř pět procent 
méně. Seskupení snížilo v roce 2013 čis-
tý zisk meziročně o téměř 42 procent na 
1,75 miliardy korun. V Česku zaměstná-
vá zhruba 700 inženýrů a vývojářů. Do 
výzkumu a vývoje nových produktů dá-
vá skupina každoročně kolem jedné mi-
liardy korun. Hlavními produkty jsou 
nízkopodlažní tramvaje, elektrické loko-
motivy, metro, příměstské vlakové jed-
notky či trolejbusy.   IdNeS.Cz 2. 2. 2015

STáT lONi za NařízeNé SleVy 
zaPlaTil PřeS 88 MiliONů
Přes 88 milionů korun zaplatil loni stát 
třem dopravcům přetahujícím se o zá-
kazníky na trati mezi Prahou a Ostravou 
za státem nařízené slevy studentům, po-
stiženým či dětem do šesti let. Data z mi-
nisterstva dopravy ukazují velký pokles 
plateb Českým drahám a současně ná-
růst oběma soukromým dopravcům: Re-
gioJetu a LEO Expressu. Podle dat za loň-
ský rok klesl objem kompenzací Českým 
drahám o 30 procent ze 42 na 29 milionů 
korun. Důvodů k poklesu může být více. 
Stát například začal vyžadovat i od Čes-
kých drah, aby nároky na kompenzace 
dokládaly jízdenkami, zatímco dosud se 
jízdenky vyplácely jen podle přeprav-
ních průzkumů, tedy nikoli přesně po-
dle skutečnosti. ČD si pokles kompen-
zací vysvětlují několika faktory včetně 
změny metodiky ministerstva. Podle ČD 
hraje nezanedbatelnou roli i demogra-
fický vývoj – jezdí méně studentů ze slab-
ších ročníků z 90. let. Celkový objem 
kompenzací nahrává kritikům otevřené 
konkurence na železnici. Do vstupu Re-
gioJetu totiž stát platil za linku mezi Pra-
hou a Ostravou jen sedm milionů korun 
Českým drahám, v ceně byly i kompen-
zace. Teď platí jedenáctinásobek. Cestu-
jící však mají větší výběr a železnice pře-
táhla lidi z aut. MF dNeS 5. 2. 2015

DO VíDNě CeSTuJíCí DOJeDOu 
za NeCelé ČTyři hODiNy
Cestující na železnici by se z Prahy do 
Vídně měli dostat za méně než čtyři ho-
diny, přesněji za 3 hodiny a 45 minut. Ta-
kovou dohodu podepsal ve Vídni minis-
tr dopravy Dan Ťok s rakouským kolegou 
Aloisem Stögerem. Vlaky by tak rychle 
měly jezdit nejpozději v roce 2024. Sou-
časný nejrychlejší spoj na trase je railjet, 
který cestu podle jízdního řádu urazí za 
čtyři hodiny a deset minut. Cílem je, aby 
se mezi Prahou a Břeclaví jezdilo za mé-
ně než tři hodiny. Slabými místy na prv-
ním koridoru jsou zastaralé uzly, nej-
horší je situace v Brně. Rovněž je třeba 
dodělat úsek Úvaly – Běchovice. Na ně-
kterých místech, například v rovině ko-
lem Břeclavi, by se mohla rychlost zvý-
šit až na 200 kilometrů v hodině. Proza-
tím zůstává tuzemské maximum na 160 
kilometrech v hodině. Ministři jednali 
i o druhé železniční větvi do Rakouska, 
tedy o spojení Praha – České Budějovice 
– Linec. Kvůli špatným dojezdovým ča-
sům odtamtud už před lety zmizely ex-
presní spoje kategorie EuroCity. Buduje 
se však čtvrtý koridor, který by měl sra-
zit dobu jízdy rovněž pod čtyři hodiny, 
a to na 3 hodiny a 40 minut. Rakušané 
proto chtějí znovuzavedení vlaků Euro-
City na této trase. Nejdříve se tam obje-
ví v prosinci 2017. e15 12. 2. 2015

ČT24 6. 2. 2015

Slovensko pro firmu US Steel, kde ji pře-
vzal dopravce PKP Cargo. Zároveň ale usi-
lujeme o získání řady dalších nových 
přeprav, díváme se po možnostech v za-
hraničí. Na jedné dopravní konferenci 
loni v Ostravě jsem si vyslechl, že přepra-
vy just in time je možné zajistit pouze 
kamionovou přepravou, že to železniční 
přeprava nedokáže. To je pochopitelně 
nesmysl. Na našem obchodním odděle-
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Česku. Budoucnost naopak mají návr-
hy na celou přepravní cestu, tedy včet-
ně zahraničního úseku. Je třeba do de-
tailu poznat požadavky a potřeby zákaz-
níků a ušít jim nabídku přepravy přes-
ně na míru. Není ani tak důležitá doba 
transportu jako garance doby dodání, 
kterou je nutné dodržet. Zákazníka ta-
ké nemůžeme nutit, aby měl s námi ně-
kolik smluvních vztahů. Platební pod-
mínky, ceny i další věci musí mít pouze 
v jednom dokumentu. Vše by mělo být 
srovnatelné s podmínkami silniční do-
pravy, jen tak budeme úspěšní. 

Na železnici se hodně staví a moderni-
zuje, ale je to současně velká zátěž 
pro vlakovou dopravu. Nákladní kvůli 
různým prostojům třeba dodá zboží 

později, než zákazník požaduje. Jak 
to berou klienti?
Očekáváme těžký rok zvláště kvůli 
masivním výlukám, které plánu-
je manažer infrastruktury. Proto 
jsme vypracovali technologické 
postupy tak, aby naše spoje jezdi-
ly včas a pokud možno bez větších 
zpoždění. Jen tak přesvědčíme zá-
kazníky o profesionalitě a solid-
nosti. Navíc nabízíme i variantní 
trasy přepravy a chceme rozvíjet 
systém jednotlivých zásilek. Tím 
bychom rádi konkurovali silniční 
kamionové dopravě. Zákazníci jsou 
trpěliví a chápající, pokud zpoždě-

ní nemají vliv na jejich výrobní pro-
ces a tím i na jejich případné vícená-

klady. Modernizace koridorů a tratí je 
pochopitelně i v zájmu našich zákaz-

níků, což velká řada z nich naštěstí chá-
pe. Moderní, rychlé tratě s sebou přine-
sou i zvýšenou tranzitní přepravu a tím 
další práci pro naše zaměstnance.

plánuje Čd Cargo investice do vlast-
ních kontejnerových terminálů? exis-
tuje jeden v Brně, který je společným 
podnikem více firem, kde má Čd Cargo 
podíl. hodně se mluvilo o lovosicích. 
Tyto terminály by mohly třeba zcela 
nahradit seřaďovací nádraží… 
Rozvoji terminálů se věnují jiné společ-
nosti, které jsou našimi zákazníky a jsou 
specialisty v tomto oboru podnikání. Jak 
jsem již zdůraznil, ČD Cargo je přede-
vším dopravce, který potřebuje investo-
vat do prostředků, jež umožňují zabez-
pečovat naši primární činnost, tedy pře-
pravu zboží.  MaRTIN haRÁk

ní byl proto vytvořen útvar business de-
velopment, který má za úkol vyhledávat 
nové zákazníky, navrhnout jim kom-
pletní logistický systém zajištění pře-
prav včetně takzvané poslední míle. Být 
v úzkém kontaktu se zákazníkem a znát 
jeho potřeby, to nám pomáhá k získání 
ztracených přeprav zpět. Musíme je oslo-
vit skutečně cílenou nabídkou – nestačí 
jen navrhnout zabezpečení přepravy po 

BohuMIl RaMpula
Po studiu Střední průmyslové ško-
ly strojnické v roce 1978 a absolvo-
vání náhradní vojenské služby za-
čal pracovat na bývalých Českoslo-
venských státních drahách v růz-
ných profesích, například jako vý-
pravčí, později vlakový dispečer 
Provozního oddílu Brno. Od roku 
1992 pracoval v privátní spediční 
sféře a 1. listopadu 2014 se stal 
členem představenstva ČD Cargo 
odpovědným za úsek obchodu.     
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Na počátku bylo několik stížností 
členů vlakových čet na to, že v ně-
kterých typech osobních vozů je 

při zhasnutí většiny světel nad čtyřseda-
dly ve večerních a nočních hodinách tma 
a nelze tak zodpovědně provádět revizi 
jízdenek. Na konci je instalace středové-
ho osvětlení do zkušebního vzorku vago-
nů s tím, že po schválení se dodatečné 
úpravy provedou na všech vozech řad 
054, 854 a 80-29 2xx (954). 

„Šlo o zhoršení bezpečnosti cestujících 
a vlakových čet v těchto typech vozů,“ vy-
světluje úpravy prezident Federace vla-
kových čet Jan Fridrich. Podle něj zvláš-
tě průvodčí menšího vzrůstu museli při 
snaze dosáhnout na vypínač nad čtyřse-
dadlem vkročit mezi sedící lidi. Zakop-
nout mohli jak oni, tak i cestující nastu-
pující, vystupující nebo třeba jen jdoucí 
na toaletu. Na druhou stranu když si 
průvodčí rozsvítili, aby dobře viděli na 
kontrolované jízdní doklady, často byli 

V interiérech „Hyder“ zkoušejí jiné osvětlení
verbálně napadáni zákazníky, kteří si 
zhasli, aby mohli během jízdy spát. 

První podněty k řešení osvětlení při-
šly počátkem loňského roku. V létě, kdy 
je dlouho světlo a tudíž i dobrá viditel-
nost, se však řešení problému odložilo. 
Teprve na podzim zástupci federace za-
hájili jednání s O12 a členem předsta-
venstva odpovědným za osobní dopravu 
Michalem Štěpánem.

Namontují přídavná světla
Pak se věc rychle pohnula dopředu. Na 
žádost FVČ se na vozidlech 854.210-2, 21-
29 351-3 a 80-29 212-5 DKV České Třebová, 
PJ Trutnov, navrhla a zkušebně proved-
la úprava osvětlení tak, aby i při indivi-
duálním zhasnutí zářivek byla zajiště-
na dostatečná intenzita světla v uličce 
mezi sedadly, tedy v pracovním prosto-
ru vlakových čet. 

Na stropní podhled byly nově namon-
továny přídavné lampy CD12068 XM-L, 

Problém s viditelností ve vlacích mají 
vyřešit přídavná světla. fOTO pJ TRuTNov

které svítí vždy společně s hlavním osvět-
lením a nelze je z velkoprostorového od-
dílu zhasnout. Zařízení má asymetric-
ký vyzařovací úhel, aby osvětlení neru-
šilo cestující. Jeho intenzita byla zvolena 
tak, aby vyhovovala příslušné normě. Do 
kolektoru pod středním stropním kry-
tem na nově dosazené DIN lišty technici 
umístili proudové zdroje napájené spo-
lečným přívodem z elektrického rozvadě-
če a na DIN lištu svorkovnice elektrické-
ho rozvaděče byl instalován dvoupólový 
jistič. Pro usnadnění ovládání vlakový-
mi četami vznikl návod k obsluze. 

Nyní je na trojici trutnovských vozů no- 
vý systém v ověřovacím provozu a dopra-
covává se dokumentace tak, aby mohla 
být na DÚ podána žádost o schválení 
úpravy. A jaké jsou první zkušenosti? Za-
tím podle PJ Trutnov výborné. S výjim-
kou jedné prasklé pojistky proudového 
zdroje nemuseli technici přídavné osvět-
lení nijak opravovat. MaRTIN NavRÁTIl

ČeSkÝ BRod. Vznik záchytného parkoviště pomohl vyřešit akutní nedostatek parkovacích míst u nádraží. fOTO auToR  (2x)

pilotní projekt v pardubicích by 
měl přinést dvacet míst
České dráhy navíc v současné době při-
pravují pilotní program, kterým by mě-
lo být přibližně dvacet vlastních auto-
mobilových stání před pardubickým 
hlavním nádražím. V současnosti vzni-
ká projektová dokumentace tohoto pro-
jektu a ladí podmínky, za kterých bude 
možné parkoviště využít. Mělo by být 

určeno cestujícím, kteří si v eShopu ČD 
zakoupí jízdenku na vzdálenost mini-
málně 120 kilometrů. „Zvažujeme, že 
ke vnitrostátní jízdence bude parková-
ní na den zdarma, druhý den za popla-
tek, k mezinárodní jízdence budou dva 
dny parkování zdarma. Zákazník obdr-
ží voucher s čárovým kódem, jehož na-
čtením dojde k otevření závory parko-
viště, u In Karet bude stačit jejich čáro-
vý kód,“ doplňuje Sádovský.

v praze a České Třebové 
funguje Čd parking
Služba ČD Parking je určena speciálně 
zákazníkům Českých drah, kteří mo-
mentálně cestují ze stanic Praha hlavní 
nádraží a Česká Třebová, a podle Odbo-
ru obchodu osobní dopravy by se její pů-
sobnost měla v budoucnosti rozšiřovat. 
V Praze na hlavním nádraží je v součas-
né době umožněno zvýhodněné parko-
vání v garážovacím a parkovacím kom-
plexu Wilsonova. V nabídce je aktuálně 
pětasedmdesát míst na krytém a hlída-
ném parkovišti s non-stop provozem. 
Určitě zajímavá je i cena 99 Kč za 24 ho-
din stání – oproti standardní ceně se pro 
zákazníky Českých drah jedná o slevu 
ve výši neuvěřitelných 861 Kč! Tato mož-
nost platí pro jízdenky s výchozí stanicí 
Praha hlavní nádraží a se shodným da-
tem parkování. 

V železničním uzlu Česká Třebová je 
v podzemním parkovacím komplexu pro-
vozovaném společností Eko Bi, umístě-
ném přímo pod nádražím Českých drah, 
k dispozici 10 parkovacích míst pro zá-
kazníky národního dopravce za zvýhod-
něné ceny. Například den parkování při-
jde na pouhých 70 korun a automobily 
navíc nepřetržitě monitoruje městský 
kamerový systém. Nabídka v České Tře-
bové platí pouze v rámci eShopu ČD, kde 
si zákazníci k využití služby musí obsta-
rat předem rezervaci.  MaRTIN haRÁk

Záchytná parkoviště 
u tuzemských železničních 
nádraží najdeme na různých 
místech – v Českém Brodě, 
Studénce, České Třebové, 
Blansku nebo ve Vyškově. 
a další přibývají. Například 
u stanice ČD v Nymburce má 
příští rok vzniknout nové 
stání pro zhruba osmdesát 
automobilů. Na stavbu 
Park+Ride bude město, které 
by se mělo zároveň stát 
provozovatelem parkingu, 
žádat dotaci z evropských 
fondů. Z původní odstavné 
plochy pro vozidla 
v budoucnu vznikne park. 
Takových míst je ale v Česku 
mnohem více.

Parkování u železničních stanic ne-
ní nic nového. Tato forma dojíždě-
ní především do práce byla ve vy-

spělých zemích západní Evropy, ale 
i v USA, rozšířena už v průběhu minu-
lého století. Země jako Švýcarsko nebo 
Rakousko zavedly takzvaný systém Par-
k+Ride prakticky u každého většího vla-
kového nádraží. Někde je zpoplatněný, 
jinde zdarma. A podobně je tomu nyní 
i v Česku. K tomu navíc funguje služba 
ČD Parking, která je určena speciálně 
zákazníkům národního dopravce a plá-
nuje se i její rozšíření. 

V nedávné době se proto na celkem 194 
železničních stanicích a zastávkách po 
celé České republice uskutečnil prů-
zkum, při němž se zjišťovala například 
užitná plocha, kapacita či majitelé po-
zemků. Na základě těchto závěrů vznik-
ne systém ČD Parking dle reálných mož-
ností příslušných lokalit. Zástupci Od-
boru obchodu osobní dopravy již vytipo-
vali konkrétní lokace, kde by se dala teo-
reticky vybudovat parkoviště na pozem-
ku Českých drah nebo by se případně 
vstoupilo do jednání s provozovatelem 
stávajícího stání pro auta.  

Propojení s auty má zelenou,   
P+R u nádraží přibyde

Služba první a poslední míle
Možnost zaparkování vozidla v blízkos-
ti železničního nádraží je jednou ze slu-
žeb v rámci takzvané první a poslední 
míle. „Vnímáme tím, že jízda cestující-
ho nezačíná až na nádraží, ale už doma, 
v kanceláři, hotelu nebo na letišti. Je to 
jedna ze služeb, která má zákazníkovi 
nabídnout přidanou hodnotu a rozhod-
nout o využití služeb národního želez-
ničního dopravce. Průběžně analyzuje-
me možnosti a pak se na ně snažíme re-
agovat. Jednou z možností je například 
zřízení vlastního parkoviště, další pak 
dohoda s provozovatelem o slevě pro ces-
tující Českých drah, což se nám podaři-
lo na pražském hlavním nádraží nebo 
v České Třebové. V jiných případech od-
kazujeme na existující parkoviště v blíz-
kosti nádraží, která má v režii soukromý 
provozovatel,“ říká Jiří Sádovský z Odbo-
ru obchodu osobní dopravy ČD.

STudéNka. Příměstské vlaky jsou v současnosti stále využívány takzvanými 
pendlery, kteří při cestě za prací volí kombinaci auto–vlak.   

parkoviště park+Ride
Park+Ride, česky „za-
parkuj a jeď“, jsou zá-
chytná parkoviště 
sloužící pro využívání 
kombinace individu-

ální automobilové dopravy a veřej-
né hromadné dopravy. Parkoviště 
P+R se staví v blízkosti železničních 
nádraží, stanic metra a velkých 
terminálů veřejné dopravy. Výstav-
bou parkovišť P+R se významným 
způsobem podporuje využívání ve-
řejné hromadné dopravy, zvláště 
pak kolejové dopravy a integrova-
ných dopravních systémů.

Jak to funguje ve vídni
◆  Parkoviště jsou v provozu 24 hod.

◆  Poplatek za 1 den činí na každém 
parkovišti 3,40 eur.

◆  Seznam P+R s návazností na ko-
lejovou dopravu (S = příměstská 
železnice, U = metro): Erdberg 
(U), Spittelau (U), Hütteldorf (S, 
U), Ottakring (U), Heiligenstadt 
(S, U), aderklaaer Straße (U), Le-
opoldau (U), Donaustadtbrücke 
(U), Siebenhirten (U), Liesing (S).

INZERCE

Stavební společnost N+N - Konstrukce a do-
pravní stavby Litoměřice, s.r.o., dále N+N, 
oznamuje čtenářům Železničáře, že po dlou-
holeté spolupráci ve vedení společnosti skon-
čil generální ředitel Ing. Radek Kudrnáč ke 
konci roku 2014. 

Nově zvoleným generálním ředitelem se stal 
jednatel společnosti N+N Ing. David Novák  
a obchodním ředitelem byl jmenován  
Ing. Tomáš Novák. 

Těšíme se na budoucí spolupráci.

historie výtopny 
a depa v Žatci
autor knihy Pavel Korbel se ve 
120stránkové publikaci s bohatou 
fotografickou a výkresovou doku-
mentací věnuje historii žateckého 
depa, které sice nebylo svojí rozlo-
hou jedno z největších v bývalém 
Československu, ale mělo zásadní 
provozní význam nejen pro tamní 
region. Žatecká výtopna byla slu-
žebnou provozně významnou, ne-
boť tam přicházely těžké a silné 
parní lokomotivy například řad 
534.03 nebo 556.0. V další éře se 
v depu zabydlely motorové stroje 
původních řad T 669.1 a T 679.1 
a ve zcela poslední fázi existence 
žateckého depa se tam objevily 
i elektrické mašiny. S prudkým 
úbytkem výkonů po roce 1989 po-
klesla v Žatci výrazně i potřeba 
těchto strojů. Výtopnu opustily 
v letech 1997 až 1998 poslední ku- 
sy a objekty depa začaly chátrat. 
Žatecká topírna patřila k těm, kte-
ré takřka výhradně vystavovaly lo-
komotivy pro dopravu nákladních 
vlaků. Dnes by zájemci o železniční 
historii depo v Žatci už neobjevili, 
neboť bylo srovnáno se zemí. Pub-
likace je k dostání za 259 Kč. 

Železniční vzpomínky 
nejen na přerov
Monotematický „speciál“ Dušana 
Šimka je především fotografickým 
vzpomínáním autora na železnici. 
Od dětského okouzlení železnou 
dráhou přes studium na dopravní 
škole až po působení v samotném 
provozu. Speciální číslo se oproti ji-
ným podobným publikacím v této 
edici nevěnuje detailně technice 
nebo historii tratí, nicméně řada 
dobových, leckdy velmi vzácných 
záběrů zavede čtenáře po železni-
ci od pravého břehu Labe přes Čes-
ké středohoří přes Moravu až po 
východoslovenské Košice. Nejpři-
rozenější akcent je ale kladen na 
významný železniční uzel Přerov, 
autorovo bydliště. Na 100 stranách 
je vedle řady zajímavých fotografií 
k dispozici autorův text, který pro-
šel jen minimální redakční úpravou 
a byly ponechány jak slangové vý-
razy, tak i prvky hanáckého nářečí 
či autorova větná stavba. Text tak 
působí autenticky a vhodně dopl-
ňuje fotografický doprovod. Knihu 
je možné zakoupit za 220 Kč. Obě 
publikace si můžete pořídit v řadě 
knihkupectví s odbornou a tech-
nickou literaturou nebo přímo 
v prodejně nakladatelství Corona, 
která se nachází v pasáži Hybern-
ská centrum v Praze 1 naproti Ma-
sarykovu nádraží. (mh)

kNIhy
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Propojení s auty má zelenou,   
P+R u nádraží přibyde

kRÁTCe

Společnost usiluje 
o nové přepravy
První zkušební vlak naložený kon-
tejnery s rozloženými automobily 
značky Dacia vyjel v noci ze soboty 
31. ledna na neděli 1. února po tra-
tích Správy železniční a dopravní 
cesty (SŽDC). Jízda vlaku byla vyvr-
cholením několik měsíců trvajících 
obchodních jednání, neboť až do-
posud byl vlak z Rumunska do pří-
stavu Hamburk veden po trase přes 
Maďarsko a Rakousko. Na cestu se 
zkušební vlak vydal z rumunské sta-
nice Ciumeşti 29. ledna v půl sedmé 
ráno, do cílové stanice dorazil 
1. února v 18.45. Doba jízdy je tak 
plně srovnatelná s rakouskou vari-
antou přepravy. Pro naši firmu je 
velmi důležité, že vlak přes Českou 
republiku projel bez větších provoz-
ních obtíží a i doprava po Německu, 
kterou zajišťuje ČD Cargo ve spolu-
práci s dalšími partnery, probíhala 
hladce. Věříme, že kvalitou a přes-
ností přepravy zákazníka přesvěd-
číme a podaří se nám tyto přepravy 
získat natrvalo.  MIChal Roh

podílíme se na opravě 
hlavního nádraží
ČD Cargo získalo zakázku na přivá-
žení i odvoz materiálu pro rekon-
strukci zastřešení kolejiště ve stani-
ci Praha hlavní nádraží. Obnova 
bude zahrnovat nové nátěry kovo-
vých částí, výměnu skel a podobné 
práce. Stavbu má na starosti spo-
lečnost Metrostav. Ta je zároveň 
objednatelem přepravy a na zajiš-
tění této služby si od ČD Cargo pro-
najala několik vozů nezbytných pro 
transport. Bohužel v naprosté vět-
šině případů se materiál do želez-
ničních vozů bude nakládat v Pra-
ze-Libni, kam se bude dovážet ná-
kladními automobily. Po nakládce 
budou vozy směřovat na hlavní ná-
draží, kde se přistaví k příslušnému 
nástupišti k vykládce. Poprvé se tak 
stalo 4. února letošního roku. Celá 
rekonstrukce haly by měla trvat při-
bližně 2,5 roku.  MaRTIN kaŠpaR

Balený kaolin vozíme 
do zemí bývalého SSSR
Zajímavou přepravou, a to ani ne 
tak z hlediska přepravovaného zbo-
ží, jako spíše z pohledu přepravního 
obalu, jsou přepravy kaolinu těžeb-
ní a zpracovatelské firmy Sedlecký 
kaolin a.s. do států bývalého Sovět-
ského svazu přes slovenské překla-
diště Čierna nad Tisou. Tyto zásilky 
jsou realizovány ve speciálních vel-
koobchodních baleních ve vacích 
„Big Bag“, jako je tomu i v tomto pří-
padě. V České republice  najdeme 
kvalitní ložiska především v severo-
západních Čechách, přičemž vůbec 
nejkvalitnější leží v okolí Karlových 
Varů, což potvrzuje i to, že zdejší ka-
olin určuje mezinárodní normu pro 
kvalitu této horniny v průmyslovém 
využití při výrobě porcelánu. Česko 
je jedním z největších producentů 
této důležité suroviny, například 
v roce 2010 jí byly u nás vytěženy té-
měř 3 miliony tun, což byl čtvrtý 
největší objem na světě po Spoje-
ných státech, Uzbekistánu a Ně-
mecku. Zboží dodávané na postso-
větské trhy je expedováno ve skupi-
nách vozů Eas několikrát ročně. 
Vozy putují z odesílací stanice Cho-
dov přes hraniční přechod Horní Li-
deč na překladiště Čierna nad Tisou, 
kde jsou „Big Bagy“ přeloženy do ši-
rokorozchodných vozů Ukrajin-
ských železnic (UZ). Ty pak zamíří 
k příjemcům na Ukrajině a případně 
i do jiných států.   MaRTIN BohÁČ

nákladní dopravu, kde se měla nahradit 
přetahová vozidla řady 771. Osobní dopra-
va v té době byla minoritní, řešila se hlav-
ně nákladní, proto vznikla řada 340. Po 
ukončení přechodného období měly být 
tyto stroje nahrazeny univerzální třísys-
témovou lokomotivou z české produkce,“ 
vzpomíná Bečvář.

A proč se vybrala právě řada 240? Jiří 
Bečvář tehdy s kolegy hledal vozidlo 
vhodné k přestavbě. Jako nejvýhodnější 
se jevila lokomotiva řady 163, do níž by 
se prakticky jen doplnil lokomotivní 
dvoufrekvenční transformátor s pří-
slušnými obvody. Tím by vznikl třísys-
témový stroj, jenž by měl uplatnění na 
všech elektrifikovaných pohraničních 
přechodech. Bohužel tehdejší vedení 
ČD ne uvolnilo pro tento účel žádný stroj 
s odůvodněním, že je jich nedostatek. 
ČD proto v červenci 2000 vyhlásily ten-
dr na přestavbu lokomotiv řady 240, byť 
se uvažovalo ještě o strojích řady 230 ne-
bo Plecháčích řady 242. Pro  moderniza-
ci se zvolilo sice starší vozidlo, než je řa-
da 242, ale technicky vyspělejší. A tím 
byla právě „dvěstěčtyřicítka“, vybavená 
spádovou EDB, již lze na sklonových po-
měrech jihočeských tratí využít. 

Mašina vznikla kooperací 
Škodovky a Českých drah
V srpnu 2001 byla uzavřena smlouva 
mezi ČD a plzeňskou firmou Škoda Do-
pravní technika, pričemž při realizaci 
modernizace mělo rozhodující podíl 
tehdejší DKV České Budějovice. Jeho za-
městnanci  prováděli nejen vlastní pře-
stavbu, ale dodali i komponenty výko-
nové elektroniky. Práce trvaly do břez-
na 2003. Jako první byl přestavěn stroj 
340.055, v krátké době následovaly ješ-
tě dvě laminátky – 340.049 a 340.062. 
„Tato trojice měla být nouzovým řeše-
ním na krátkou dobu. Vozidla jsou ale 
stále v provozu a ve srovnání s jinými lo-
komotivami vykazují po více než dese-
ti letech vysokou spolehlivost,“ dodává 
Jiří Bečvář.  MaRTIN haRÁk

Málo vídaný jev na tuzemské že-
leznici je nyní k vidění na jihu 
Čech. Spěšný osobní vlak do Ra-

kouska tam dopravují mašiny ČD Cargo. 
Jedná se o tři stroje řady 340, jež vznik-
ly postupně přestavbou z Laminátek sé-
rie 240. Ačkoli se jedná o starší lokomo-
tivy, jsou všechny v provozu dodnes. 

každou neděli jede vlak 
do gmündu a zase zpátky
Osvědčený dvoufrekvenční stroj ČD Car-
go si tedy každou neděli „zapůjčí“ někte-
rý z určených strojvedoucích DKV Plzeň 
a odveze s ním večerní spěšný vlak 2149 
z Českých Budějovic přes České Veleni-
ce do dolnorakouského Gmündu. „Tady 
končí a cestujícím je umožněn tříminu-
tový přestup na přímý spoj Waldviertel 
Express do Vídně. Zpět lokomotiva řa- 
dy 340 odváží vlak 2168 z Českých Vele-
nic do Českých Budějovic. Mezistátní 
vlak vznikl na přání kraje jako jedna 
z možností nedělního návratu z akcí ko-
naných v Plzni, která byla letos vyhlá-
šena evropským městem kultury,“ vy-
světluje obchodní ředitel Regionálního 
obchodního centra ČD v Českých Budě-
jovicích Jiří Kafka. 

Stroje řady 340 mají za sebou již dvě 
prvenství. Jeden z těchto strojů, kon-
krétně 340.062, slavnostně zahajoval do-
pravu na trati Rybník – Lipno s nově pro-
vedenou elektrizací 25kV/50 Hz 17. červ-
na 2005 a druhý v červnu 2010 odvezl 
první elektrický vlak z Českých Velenic 
do Gmündu. Ač jsou stroje 340 určeny 
prioritně pro nákladní dopravu, objeví 
se příležitostně, letos dokonce pravidel-
ně, na vlacích osobní dopravy. 

Dvoufrekvenční Laminátky  pravidel-
né osobní vlaky pod hlavičkou ČD Cargo 
odvozily již v grafikonu 2008/2009. „Teh-
dy stroje 340 zabezpečovaly dopravu na 
vlacích 8505/8514 z jihočeské metropole 
do hornorakouského Summerau a zpět. 
Dnes se pohybují nejčastěji na přetazích 
nákladních vlaků mezi Horním Dvořiš-
těm a Summerau, případně jedou až do 

Laminátky pomáhají
s mezistátními spoji do Rakouska

NÁvRaT. Na vlacích osobní dopravy jezdily laminátky řady 340 již v letech 2008 a 2009. Nyní jsou zpět a pomáhají s mezistátními vlaky do Gmündu.  fOTO auToR (2x)

ČD Cargo vylepšilo své webové stránky
hled vlastních objednávek: přehled zá-
silek a přihlášek nakládky, zobrazení je-
jich stavu, aktuální poloha vozu či před-
pokládaný příjezd do stanice. Počítá se 
i s možností zadání objednávky přes we-
bové rozhraní. K dispozici bude rovněž 
přehled faktur nebo seznam uzavřených 
smluv. Samozřejmostí je i správa účtu 
nejen s možností změny hesla. 

ČD Cargo průběžně vyhodnocuje ná-
vštěvnost jednotlivých sekcí webu. To fir-
mě pomáhá stránky dále vylepšovat. Ze 
statistiky zobrazení vyplývá, že čtenáři 
stránek nejvíce využívají aplikace. Vel-
kou návštěvnost má i sekce kontaktů, in-
formací o společnosti nebo část nazvaná 
„Čím se řídíme“. leoNa peCkovÁ

Zcela novými webovými stránkami 
se od ledna 2014 může pochlubit ak-
ciová společnost ČD Cargo. Navrže-

ny jsou tak, aby co nejvíce naplňovaly po-
třeby zákazníků a zároveň byly přehled-
né. Proto bylo uspořádání jednotlivých 
záložek zvoleno tak, aby každý návštěv-
ník našel informace co nejrychleji.

Tvůrci nezapomněli ani na nejnovější 
trendy v této oblasti, současně přihlédli 
k přehlednosti a hlavně jednoduchosti 
webu. Původní stránky společnosti byly 
již zastaralé, pro mnohé i nepřehledné. 
Proto se v rámci projektu zákaznického 
portálu EROZA rozhodlo i o tvorbě zcela 
nového webu. Stránky vznikly tak, aby 
jejich aktualizace byla co nejrychlejší 
a nejjednodušší. K tomu přispívá také 
nová platforma, na níž jsou tyto strán-
ky navrženy. Jedná se o systém LIFERAY, 

který umožňuje snadné a rychlé úpravy 
podle aktuálních potřeb bez nutnosti 
dalšího programování.

Některé aplikace mají  
nyní mnohem více funkcí
Při tvorbě stránek jejich tvůrci sloučili 
některé aplikace, což umožňuje vyhledá-
vání více informací na jednom místě. 
Rozšířila se i jejich funkčnost. Například 
v aplikaci „Stanice a disponenti“ lze ny-
ní nalézt veškeré informace o dané sta-
nici, a to včetně jejího zobrazení na ma-
pě. Dále je také možné plynule přejít 
k vyhledávání spojení do/ze stanice. 

Loni v prosinci ČD Cargo spustilo část 
zákaznického portálu EROZA, jenž se kli-
entům zpřístupní po jejich zaregistrová-
ní. Najdou zde mimo jiné smluvní pře-
pravní podmínky či tarif pro přepravu vo-

zových zásilek, které již nejsou přístup-
né. Od ledna loňského roku už ČD Cargo 
není veřejným dopravcem a nemusí ty- 
to dokumenty povinně zveřejňovat. Za-
městnanci mají tyto dokumenty proza-
tím k dispozici na portálu společnosti 
v interních normách pod záložkou „Pře-
pravně-obchodní podmínky a tarify“.

plánuje se rozšíření služeb 
zákaznického portálu
V současnosti se intenzivně pracuje na 
rozšíření služeb webu – na zákaznickém 
portálu EROZA. Ten bude k dispozici zá-
kazníkům, kteří mají s ČD Cargo uzavře-
ný smluvní vztah o elektronické výmě-
ně dat. Tato část internetových stránek 
se rozdělí do tří základních částí: před 
realizací – v průběhu realizace – po rea-
lizaci. Přínosem pro klienty se stane pře-

Lokomotiva ČD Cargo ve službách mateřské firmy 
táhnoucí mezistátní osobní vlak. Vtip? Nikoli,  
od nového jízdního řádu skutečnost. Dopravu na 
jednom nedělním spěšném spoji od prosince 
zabezpečuje dvoufrekvenční lokomotiva řady 340 
této dceřiné společnosti Českých drah. Vše 
způsobil nedostatek rakouských hnacích vozidel 
řady 1116 nebo 1216, které jsou schopny zajíždět 
od našich jižních sousedů na české území. 

STaNovIŠTě. Modernizací prošel před lety i ovládací pult lokomotivy.

Českých Budějovic. Lze je zahlédnout 
i na trati České Budějovice – České Vele-
nice – Gmünd, kde vozí jeden pár průběž-
ných nákladních vlaků 45513/68800,“ do-
dává vedoucí lokomotivních čet českobu-
dějovické PJ ČD Cargo Luboš Klečatský.

laminátka řady 340 byla 
přechodným řešením
Vznik lokomotiv řady 340 byl podle jedno-
ho z tvůrců této lokomotivní řady Jiřího 

Bečváře dočasným řešením. „Vozidla mě-
la zajistit vozbu mezi pohraničními sta-
nicemi Horní Dvořiště a Summerau pou-
ze po překlenovací období. V době dokon-
čené elektrizace tohoto pohraničního 
přechodu ani rakouská strana nedispo-
novala dostatečným počtem vhodných 
dvousystémových vozidel schopných jez-
dit na proudových systémech 25 kV/50 Hz 
a 15kV/16,7Hz. Hledalo se tedy provizorní 
a co nejrychlejší řešení, především pro 



Dostupné pouze v tištěné podobě

Předplaťte si čtrnáctideník  na telefonu 972 233 090
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MěřeNí. Oba bohumínští strojvedoucí jezdili podle pokynů techniků ež. 

NaSazeNí. Stroje absolvovaly měřicí jízdu podél mošnovského letiště. 

v CílI. Moderní nástupiště mošnovského letiště přivítalo dvojici Peršingů. 

Přesně padesát let trvalo, 
než se cestující na severní 
Moravě dočkali nové 
železniční tratě. Nedávno byl 
dokončen úsek ze Sedlnice 
do nové stanice Mošnov, 
Ostrava airport, který se 
zároveň stal historicky 
prvním vlakovým spojením 
na letiště v České republice. 
Ostrava tak drží primát 
v moderní kombinované 
dopravě vlak–letadlo. Trať si 
ve zkušebním provozu 
v pátek 6. února vyzkoušely 
dvě elektrické lokomotivy 
řady 163. Šlo o speciální 
ověřovací jízdu, která měla 
prokázat bezpečný provoz 
s ohledem na řízení 
leteckého provozu.

Novou trať na letiště  
v Mošnově otestovaly dva Peršingy

Výpravčí ve Studénce předává strojve-
doucímu rozkaz k jízdě na letiště.

držení rozkazu k jízdě v režimu „Posun 
mezi dopravnami“ (PMD) vyjely oba 
stroje po stávající, leč nově elektrizované 
trati do zastávky Sedlnice. Odtud loko-
motivy pokračovaly po nové dráze na os-
travské letiště Mošnov. Pak absolvova-
ly měřící jízdu do výhybny Bartošovice 
a zpět, kdy vždy jeden stroj táhnul a dru-
hý vytvářel zátěž.

Při jízdě podél letiště v kilometru 1,0 
až 2,9 technici měřili intenzitu rušení 
VHF leteckého rádiového pásma v řízení 
leteckého provozu železniční trakcí 3 kV. 
„Tato měření byla nutná, aby bylo jasné, 
že případné jiskření sběračů nebo jejich 
odskoky od troleje či pulzní regulace hna-
cích vozidel nebudou rušit rádiovou ko-
munikaci mezi piloty a jejich dispečery. 
Šumy a praskot v radiopojítkách letec-
kých společností by mohly znemožnit čis-
tý poslech a tím by mohla být narušena 
bezpečnost letového provozu. První mě-
ření s oběma Peršingy dopadla na výbor-
nou,“ říká Jaroslav Večeřa ze společnoti 
Elektrizace železnic Praha. 

od prosince vyjedou na trať 
nové Regiopantery
Trať ze Sedlnice do nové stanice Mošnov, 
Ostrava Airport je majetkem Moravsko-
slezského kraje. Právě na náklady kraje 
byla s přispěním evropských peněz po-

z e l e N Á  u l I C e  –  I N F o R M a C e  N e J e N  p R o  S T R o J v e d o u C í

MělNík – VŠeTaTy: zlePŠeNí 
ViDiTelNOSTi STaNiČNíků
Od strojvedoucích DKV Praha, PJ Ústí nad Labem, 
jsme obdrželi několik hlášení na špatně viditelné 
staničníky na trati 072 v úseku Mělník – Všetaty. 
Správce infrastruktury závady odstranil, zdržení 
bylo způsobeno déletrvajícím zajištěním vodě 
a mrazu vzdorné barvy na kamenné podklady. Sprá-
va tratí Nymburk zvažuje umístění kilometrických 
poloh na sloupy trakčního vedení v úseku Mělník 
– Všetaty – Dřísy – Stará Boleslav po provedení těž-
kých středních oprav kolejí, které jsou plánované 
na měsíce duben a srpen tohoto roku. V úseku Sta-
rá Boleslav – Lysá nad Labem přichází v úvahu umís-
tění kilometrických poloh mezi koleje při těžké 
střední opravě koleje, která by měla proběhnout 
v září roku 2015. Osazení na sloupy trakčního ve-
dení považujeme za nejvhodnější z důvodu velmi 
dobré viditelnosti a také proto, že zde tolik nehro-
zí vyvrácení vandaly. Umístění na sloupech trakč-
ního vedení je výhodnější rovněž z důvodu lepší vi-
ditelnosti. Staničníky umístěné na zemi jsou to-
tiž často zarostlé bujnou vegetací.

STrOJVeDOuCí už NebuDOu  
ruŠeNi zbyTNýMi SMS
Strojvedoucí již delší dobu upozorňují na krátké 
textové zprávy (SMS) týkající se uzavření pokladny 
nebo čekárny. Tyto zprávy jsou strojvedoucím do-
ručovány na služební mobilní telefony, přestože ta-
to informace má pro ně nulovou hodnotu a naopak 
je ruší při řízení vlaku. Informace o uzavření po-
kladen a čekáren odesílá Kontaktní centrum Čes-
kých drah prostřednictvím portálu PARIS, který 
čerpá údaje o personálu ze systému EDO (elektro-
nické docházkové úlohy). Tam se shromažďují in-
formace ze systému APS (automatizovaného pra-
coviště strojmistra). Odbor informatiky Českých 
drah již řeší změnu nastavení systému, která by 
měla být realizována v druhém čtvrtletí tohoto ro-
ku. Poté budou krátké textové zprávy doručovány 
pouze strojvedoucím vlaků, pro něž mají význam. 
Tedy těm vedeným v samoobslužném způsobu od-
bavování cestujících, kde cestující bez jízdenky na-
stupují do vlaku pouze dveřmi u stanoviště stroj-
vedoucího. U vlaků s doprovodem bude informová-
na pouze vlaková četa.

NáhraDa úSekOVýCh DěliČů V libiCi 
NaD CiDliNOu, MělNíku a úSTí N. l. 
Dle informací od strojvedoucích pana Jaroslava 
Makrlíka z DKV Praha, Provozní jednotky Ústí nad 
Labem, a pana Martina Diáka z DKV Česká Třebo-
vá, Provozní jednotky Pardubice, dochází při pře-
jíždění úsekových děličů mezi 1. a 2. staniční kole-
jí ve stanicích Libice nad Cidlinou, Mělník a v Ústí 
nad Labem-Střekov – zde na staniční koleji 3a –  
k masivnímu jiskření a odskakování sběrače hna-
cího vozidla. To vede k prudkému výkyvu úrovně 
trakčního napětí a následná napěťová vlna v ně-
kterých případech způsobuje zásah ochran pulz-
ního měniče pomocných pohonů na elektrických 
lokomotivách s tyristorovou regulací (typicky řa-
dy 162/163 a 362/363). K těmto projevům dochází 
zřejmě kvůli tomu, že úsekový dělič staršího typu 
UDT 3 již není zcela vyhovující současným poža-
davkům na pojíždění rychlostí 60 km/h. Správa že-
lezniční dopravní cesty proto již zařadila do plá-
nu opravných prací náhradu těchto nevyhovují-
cích typů úsekových děličů modernějšími, které 
lépe plní současné požadavky.

buDOu rOzkazy Při NaPěŤOVýCh 
VýlukáCh PřeSNěJŠí?
Strojvedoucí DKV Praha pan Sehnal upozornil na 
výskyt návěstidla s návěstí „Stáhněte sběrač“ v úrov-
ni vjezdového návěstidla stanice Praha-Radotín, 
ačkoli tato návěst nebyla předvěstěna a ve všeobec-
ném rozkaze nebyla uvedena informace o napěťo-
vé výluce. Nebyla umístěna ani návěst „Zdvihněte 
sběrač“. Inkriminovaný den se sice konala napěťo-
vá výluka, měla však být zahájena až po průjezdu 
dotčeného vlaku, proto strojvedoucí nebyl zpraven 
všeobecným rozkazem. Uvědomujeme si, že je nut-
né návěstidla pro elektrický provoz v předstihu 
před zahájením výluky osadit, respektive po ukon-
čení demontovat, nicméně by bylo vhodné tyto si-
tuace předpisově vyřešit. Pro strojvedoucí je totiž 
nepříjemná situace, kdy spatří „stahovačku“, aniž 
by byl o ní informován. V úvahu přichází informa-
ce ve všeobecném rozkaze i pro vlaky jedoucí před 
zahájením výluky, případně i o časovém vymeze-
ní instalace návěstidel a jejich neplatnosti mimo 
uvedenou dobu. Problematiku řešíme s manaže-
rem infrastruktury. pavel RoveNSkÝ

historický okamžik 
nastal v pátek 6. února, 
kdy se na ostravské 
letiště v Mošnově vydaly 
první dvě elektrické 
lokomotivy vlastní silou.

P rvní únorový pátek se stal malým 
železničním svátkem. Byl to den, 
kdy se úplně poprvé vydaly po no-

vé trati na ostravské letiště v Mošnově 
dva Peršingy, konkrétně stroje 163.046 
a 163.047. Technici Elektrizace železnic 
otestovali provoz elektrických strojů, kte-
ré nesmí rušit rádiovou komunikaci me-
zi piloty a leteckými dispečery. Další po-
dobná zkouška se odehrála v pondělí 
9. února s elektrickou jednotkou řady 471 
CityElefant. Ta prozatím bude od dubna 
na letiště pravidelně zajíždět.

Bez razítek by to nešlo
Úřední povolení pro novou trať na letiště 
nabylo právní moci letos 3. ledna a pro-
vozovatelem dráhy je na základě smlou-
vy uzavřené s Moravskoslezským krajem 
státní organizace SŽDC. „Je to takřka 
neuvěřitelné, ale nová železniční trať 
vznikla v našem kraji přesně po padesá-
ti letech. Právě v roce 1964 byly uvedeny 
do provozu poslední nové úseky spojova-
cí dráhy Ostrava-Svinov – Havířov – Čes-
ký Těšín,“ připomněl náměstek ředite-
le pro techniku z Oblastního ředitelství 
SŽDC Ostrava Libor Tkáč. 

stavena. „Jde o historicky první železnič-
ní spojení na letiště v Česku, takže Os-
trava drží primát v této moderní kombi-
nované dopravě vlak–letadlo. Jsem pře-
svědčen, že kolejová doprava přispěje ne-
jen k dalšímu rozvoji samotného letiště 
a přiláká nové cestující, ale stranou ne-
zůstanou ani přilehlé průmyslové zóny, 
kam by časem mohly zajíždět i náklad-
ní vlaky,“ říká vedoucí Odboru dopravy 
Moravskoslezského kraje Ivo Muras. 

Pravidelný provoz na letiště podle něj 
začne 13. dubna, kdy se na trati objeví pa-
trové jednotky CityElefant linky S2. „Vý-
bor regionální rady Moravskoslezského 
kraje schválil finanční podporu Českým 
drahám na nákup dvou elektrických jed-
notek RegioPanter. Ty by měly být od 
jízdního řádu 2016 nasazeny v novém do-
pravním konceptu na ostravské letiště, 
kde je český národní dopravce licencova-
ným provozovatelem drážní dopravy,“ 
potvrdil Muras. MaRTIN haRÁk

geologický průzkum. „Zjišťuje se, zda 
bude drážní těleso postaveno na stabil-
ním podloží a v následném projektu se 
musí navrhnout odpovídající technolo-
gické postupy a skladba konstrukčních 
vrstev při stavbě traťového spodku i svrš-
ku. Musí se udělat různé vrty a tlakové 

dání. Pak už podle Tkáče přišlo povolení 
Drážního úřadu, který vydal razítko na 
zahájení zkušebního provozu.

„Loni na podzim se konala technicko-
-bezpečnostní zkouška, kdy náš servisní 
vůz prověřil provozuschopnost všech za-
řízení. To byl vlastně poslední krok před 
zahájením zkušebního provozu a histo-
rický okamžik nastal 6. února, kdy se na 
letiště vydaly první dvě elektrické loko-
motivy vlastními silami. Do té doby se 
po nové dráze projela několikrát pouze 
neelektrická vozidla,“ dodává Tkáč.

Měřila se míra rušení letadel
Dva vybrané stroje, konkrétně polonizo-
vané Peršingy 163.046 a 163.047 s elek-
tronickou regulací výkonu, vedené kon-
trolorem vozby Kamilem Marcalíkem 
a strojvedoucím Petrem Marcalíkem, se 
vydaly 6. února z bohumínského depa 
přes Ostravu do Studénky, kam dorazi-
ly okolo desáté hodiny dopoledne. Po ob-

Začátky každé nové tratě jsou velmi 
pragmatické. Majitel či provozovatel drá-
hy musí získat řadu povolení a vyvolat 
správní řízení například s majiteli po-
zemků a inženýrských sítí či Drážním 
úřadem, což je časově náročné a admi-
nistrativně velmi složité. Pak se provede 

zkoušky a současně se budoucí traťové tě-
leso musí odvodnit. Teprve pak se společ-
ně se zřizováním železničního spodku 
a svršku v případě elektrizované tratě 
pomalu začínají stavět trakční stožáry, 
mosty a propustky, transformační stani-
ce včetně pokládky inženýrských sítí 
a osvětlení stanic,“ vysvětluje náměstek.

výstavba úseku začala  
na konci roku 2013
Samotná stavba elektrizované tratě na 
ostravské letiště začala v závěru roku 2013 
a trvala až do loňského října. Následo-
valy různé revize a ověřování, například 
zda vše bylo provedeno přesně podle za-

f
O

TO
 a

u
T

o
R

 (
4x

)



9z e l e z n i c a r. c d . c z z a h R a N I Č í

Noční vlaky spojují britskou metro-
poli Londýn s řadou skotských 
měst již od roku 1873. V součas-

nosti je takto přímo obsluhováno 46 že-
lezničních stanic ve Skotsku a jen v roce 
2013 spojů Caledonian Sleeper využilo 
okolo 270 tisíc cestujících. Jejich provoz 
není vždy „v černých číslech“, a tak jsou 
noční vlaky finančně podporovány, ne-
boť představují významné spojení Ang-
lie a Skotska. V oblibě je mají při jízdách 
do Londýna na zasedání britského par-
lamentu například skotští poslanci. 

 
Boj o koncesi vyhrála 
společnost Serco
Od privatizace britských železnic v 90. 
letech minulého století a zániku národ-
ní společnosti British Rail (BR) spadaly 
tyto spoje do všeobecné železniční kon-
cese pro Skotsko. V letech 1997 až 2004 
zajišťovala provoz nočních vlaků společ-
nost National Express, která je součas-
ně provozovatelem řady autobusových 
linek. Následně provoz převzala firma 
Scotrail včetně obchodní značky Cale-
donian Sleeper. V roce 2012 však rozho-
dl Skotský dopravní úřad noční vlaky vy-
jmout ze všeobecné dopravní koncese 
a od roku 2015 tyto spoje provozovat pod 
samostatnou licencí po dobu patnácti 
let. Do výběrového řízení se kromě brit-
ských společností First Group a Serco, 
která například zajišťuje přepravy na zá-
kladě požadavků skotské vlády, přihlá-
sila také třeba Arriva, dceřiná společnost 
německé dráhy Deutsche Bahn.

kRÁTCe

rakOuSkO

loňská přesnost vlaků 
činila 96,7 procenta 
Rakouské železnice ÖBB v loňském 
roce jezdily s přesností 96,7 procen-
ta. Považují se tak za nejpřesnější 
evropské železnice. Denně zajistily 
včasný provoz více než 6 000 vlaků. 
Tolerance pro včasný odjezd nebo 
příjezd v Rakousku je 5 minut 29 vte-
řin. V regionální dopravě byla přes-
nost spojů dokonce 97,1 procenta. 
Nejspolehlivěji jezdily vlaky ve Vo-
rarlbergu (98,6 %) a nejméně na- 
opak v Horních Rakousech (95,5 %). 
K nejhorším co se přesnosti týče  
patří mezistátní spoje. Více než tře-
tina jejich zdržení ale připadá na za-
hraniční železnice.    (peŠŤ)

NěMeCkO

dráhy a policie posilují 
bezpečnostní kontrolu 
Německé dráhy DB a Spolková poli-
cie pokračují v šestiletém projektu 
modernizace a rozšíření bezpečnost-
ních kamerových systémů na želez-
nici. Do roku 2016 bude do kamero-
vých systémů investováno celkem 
60 milionů eur, z toho 15 milionů na 
straně policie. Letos by mělo být na-
montováno přibližně 700 kamer na 
stovce zdejších železničních stanic. 
Tyto bezpečnostní systémy v sou-
časné době pokrývají 640 nádraží 
a disponují 4 800 kamerami. Dalších 
18 tisíc snímacích přístrojů je zave-
deno v regionálních vlacích. Bezpeč-
nostní kamerové systémy aktuálně 
sledují pohyb přibližně 80 procent 
cestujících.  (peŠŤ)

SlOVeNSkO
v jízdním řádu 2015 
přibylo 105 spojů
Nový jízdní řád drah na Slovensku 
zlomil dosavadní trend rušení spo-
jů. V souvislosti se zavedením bez-
platné přepravy pro studenty a se-
niory došlo po letech k navýšení 
rozsahu dopravy o 105 vlaků, z to- 
ho čtyřiadvacet je dálkových a os- 
tatní regionální. V počtu míst k se-
zení jde o nárůst 25 000 sedaček 
denně a v objemu realizovaných vý-
konů o 1,4 milionu vlakových kilo-
metrů za rok. Slovenský národní 
dopravce ZSSK tak v novém jízdním 
řádu vypraví denně 1 642 vlaků, 
z toho je 224 dálkových a 1 418 regi-
onálních. Údaje ale nezahrnují ko-
merční spoje InterCity.  (peŠŤ)  

POlSkO 

pendolino slaví 
u sousedů úspěch 
Polské dráhy PKP Intercity jsou spo-
kojeny s nástupem nové kategorie 
vlaků Express Intercity Premium 
operované novými rychlovlaky Pen-
dolino. Vlaky poprvé v polské histo-
rii nabídly cestování rychlostí 200 
km/h a zkrátily cestovní časy. Z Var-
šavy do Gdaňska trvá cesta 3 hodi-
ny, z Varšavy do Krakova a Katovic 
přibližně 2,5 hodiny a zcela bezkon-
kurenční je rychlost do Vratislavi – 
3,5 hodiny. Už druhý den provozu 
bylo prodáno přes 60 000 jízdenek 
a 97 procent cestujících by podle 
průzkumu cestu doporučilo svým 
přátelům a známým.  Pendolina do-
konce mají certifikace na rychlost 
250 km/h, kvůli tratím ale mohou 
jezdit „jen“ 200 km/h.  (peŠŤ)

Pomohou evropské noční dopravě v budoucnu dotace?
Budoucnost noční železniční dopra-

vy v Evropě je značně nejistá. Počet 
nočních spojů na starém kontinen-

tu klesá už od 90. let minulého století. 
Mohou za to především společenské 
a ekonomické změny, nástup nízkoná-
kladových leteckých společnosti, rozvoj 
dálniční sítě, otevření mnoha vysoko-
rychlostních tratí a také významné zkrá-
cení cestovních časů. Zatím poslední 
ranou nejen této službě je nedávné ote-
vření dopravního trhu dálkovým auto-
busům v Německu.   

Švýcaři jako první  
zůstali zcela bez lůžek 
Jedna z prvních železničních společnos-
tí, která se zcela stáhla z noční dopravy, 
byla švýcarská SBB. Podíl v mezinárod-
ní společnosti DACH Hotelzug AG, kte-
rá provozovala komfortní noční vlaky 
mezi Německem, Rakouskem a Švýcar-
skem, prodala partnerům, stejně jako 

Jsou oblíbené a mají dlouholetou tradici. Nyní speciální noční vlaky 
spojující Londýn s mnoha skotskými městy čeká kompletní obnova. Nový 
provozovatel těchto spojů, známých pod označením Caledonian Sleeper, 
objednal 72 nových lůžkových vozů v hodnotě 100 milionů liber. Na tuto 
investici přispěje skotská vláda šedesáti procenty sumy a vozy by se 
v provozu měly objevit do konce roku 2018. 

vůz a vůz k sezení, pokračuje do Fort Wil-
liam, střední část vlaku jede do Aberde-
enu a zadní do Inverness. Aby se obslou-
žilo co největší území, vlaky z Edinbur-
ghu staví v téměř všech skotských stani-
cích. Naopak druhý vlak, Lowland Train, 
vyjíždí z Londýna až těsně před půlnocí 
a dělí se na jihu Skotska v uzlové stanici 
Carstars. Přední část pokračuje přes Mo-
therwell do Glasgowa a zadní jede přímo 
do Edinburghu. Hnací vozidla zajišťoval 
na tyto noční vlaky nákladní dopravce 
EWS (od roku 2009 DB Schenker Rail UK), 
který používal elektrické lokomotivy řa-
dy 90, případně motorové stroje řady 67. 

Nově společnost Serco pověří vozbou 
nočních vlaků nákladního dopravce Rail-
freight, který připravuje nasazení mo-
derních elektrických lokomotiv řady 92 
a na neelektrifikovaných tratích pak re-
motorizované lokomotivy řady 73. I na-
dále nebudou noční vlaky jezdit ze so-
boty na neděli, kdy se prování údržba in-
frastruktury.  STaNISlav hÁJek

 Zdroj: E-R International, 11/2014

let starých patrových lůžkových vozů 
WLABm a WLBm. Veškerou noční dopra-
vu DB tak bude zajišťovat 42 novějších 
lůžkových vozů WLABmz od Siemensu. 
V rámci úspor došlo také k uzavření pra-
coviště DB obsluhujícího noční spoje 
v Curychu, kde bylo zaměstnáno 115 li-
dí, a před uzavřením je podobné praco-
viště v Dortmundu. O práci tam může 
přijít až sto lidí.

Navzdory protestům části veřejnosti 
a cestujících proti rušení noční dopra-
vy je další budoucnost lůžkových vlaků 
v Německu nejistá. Souvisí to mimo ji-
né s dosluhujícím vozidlovým parkem 
lehátkových vozů. O jejich případné ná-
hradě nebo zrušení těchto služeb bude 
nutné rozhodnout v blízké době. 

ve velké Británii dopravci 
vydrželi jen díky podpoře       
O poznání příznivější zprávy jsou slyšet 
z Velké Británie, kde má noční doprava 

zajištěnu budoucnost minimálně do ro-
ku 2030, ovšem za cenu miliardových 
dotací. Kontrakt na provoz dvou párů 
nočních vlaků z Londýna do Skotska pod 
tradičním názvem Caledonian Sleeper 
získala u nás prakticky neznámá spo-
lečnost Serco. Ta patří do skupiny, kte-
rá provozuje trajektové spoje ve Skotku 
nebo vlaky v Austrálii. Skotská vláda bu-
de provoz nočních vlaků subvencovat po 
dobu 15 let celkovou dotací ve výši 800 
milionů liber (což v přepočtu činí přibliž-
ně 28 miliard Kč). 

Kompletní výměnou projde během 
následujících tří let vozidlový park noč-
ních vlaků. Vozy Mark II a III ze 60. a 70. 
let nahradí nové soupravy od španělské-
ho výrobce CAF. Podrobnosti o tomto vel-
kém kontraktu přináší úvodní článek na 
této straně. I zde pomůže s financováním 
skotská vláda. Závazala se uhradit cel-
kem 60 procent nákladů.   
 peTR ŠŤÁhlavSkÝ

své lůžkové a lehátkové vozy. Následně 
se omezila noční doprava z Itálie a zru-
šeny byly komfortní hotelové vlaky Tal-
go ze Španělska. 

Dominantním provozovatelem noč-
ní dopravy ve střední Evropě se staly ně-
mecké dráhy DB AG s dceřinou společ-
ností DB AutoZug GmbH, jež nabízela 
produkt CityNightLine (CNL). Díky ně-

Lůžkové vozy pro Brity 
přijdou na sto milionů liber

lůžkové vlaky v Německu přestaly jez-
dit do kodaně či do Paříže.   fOTO dB

mu se společnost dlouhá léta rozvíjela 
a rozrůstala jak v Německu, tak smě-
rem do zahraničí. Jedná se o síť nočních 
spojů s řadou přímých vozů mezi jednot-
livými destinacemi, které jsou přeřazo-
vány ve vybraných uzlových stanicích. 
Na konci loňského roku ale začalo oře-
závání této noční sítě. 

Němci šetří, ruší vlaky 
a propouštějí zaměstnance 
První skončily vlaky do Kodaně. Stalo se 
to už šest týdnů před novým jízdním řá-
dem na konci turistické sezony. Další 
omezení přišlo s novým jízdním řádem. 
Padlo noční spojení Německa s Paříží, 
podle některých velmi dobře obsazené, 
a také do Amsterodamu. Podle zpravo-
dajského portálu Süddeutsche.de prodě-
laly tyto tři spoje 12 milionů eur ročně při 
obratu kolem 48 milionů eur. 

S novým jízdním řádem DB zastavi-
ly provoz více než třicítky sotva dvacet 

http://www.scotrail.co.uk/
sleeper-360/

www

Tendr na vlakové spoje Caledonian 
Sleeper a koncesi platnou od dubna letoš-
ního roku vyhrála loni v květnu společ-
nost Serco. Její navržená koncepce se po-
dobá transkontinentálnímu hotelovému 
vlaku The Ghan, který jezdí v Austrálii. 
Toto bezmála tři tisíce kilometrů dlouhé 
spojení z Darwinu do Adelaide je provo-
zováno dceřinou společností Serco, spo-
lečností Great Southern Rail.

Stávající vagony z 60. a 70. let 
do tří let nahradí moderní
Serco chce zapojením špičkového šéfku-
chaře, jenž vlastní „michelinskou hvěz-
du“ a řídil restaurace v řetězci luxus-
ních hotelů Inverlochy Castle, „oprášit“ 
image nočních vlaků. U španělského 
výrobce CAF bylo objednáno 72 nových 
lůžkových vozů v hodnotě 100 milionů 
liber (asi 3,5 miliardy Kč). Na tuto inves-
tici přispěje skotská vláda úhradou še-
desáti procent nákladů a vozy by měly 
být dodány do konce roku 2018. Lůžko-
vé vozy mojí zvětšené oddíly v nabídce 

Premium, v níž nechybí samostatná spr-
cha. Odpočinková sedadla mají vylepše-
nou ergonomii a poskytují více prostoru 
pro nohy. 

Vozy budou vybaveny wi-fi připojením 
a velkou atrakcí má být i odpočinkový 
vůz ve stylu pivnice. Současných 75 pro-
vozovaných vagonů typu Mark II a Mark 
III je sice klimatizovaných, ale byly vy-
vinuty a vyrobeny v šedesátých a sedm-
desátých letech minulého století. I přes 
stáří ale nabízejí stále vysoký standard 
cestování, i když zvnějšku vypadají spí-
še jako retro vozy.

z londýna jezdí pravidelně  
dva páry nočních spojů
Z londýnského nádraží Euston nyní na-
příklad vyjíždějí dva noční vlaky Caledo-
nian Sleeper do Skotska. Takzvaný High-
land Train je sestaven z 16 vozů a vyrá-
ží z hlavního města pondělí až pátek ve 
21.15 h., v neděli již ve 20.57 h. Zhruba za 
6,5 hodiny jízdy je vlak v Edinburghu roz-
dělen. Přední část, doplněná o barový 
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ČD travel, s.r.o., Perlová 3, tel. 972 243 051–55 
e-mail: obch@cdtravel.cz, web: www.cdtravel.cz 
provozní doba: pondělí–pátek 9.00–17.00 h

pobočka: Praha hl. nádraží 972 241 861 
provozní doba: 
1. 5.–30. 9.: pondělí–pátek 9.00–18.00 h,  
sobota 9.00–14.00 h,  
1. 10.–30. 4.: pondělí–pátek 9.00–17.00 h

NaBídka Čd TRavel

Silvi Marina – Elena Club Resort Aparthotel **** 
Apartmány vybavené kuchyňkou, soc. zařízením, pračkou, balkonem s výhle-
dem na moře, TV, klimatizace za poplatek.

Rezidence má k dispozici bazén, solární terasu, fitness, parkování a pláž v ceně.

Stravování vlastní nebo možnost dokoupení polopenze na místě: 
dosp.: 18 €/den, 6–12 let: 13 €/den, 2–6 let: 9 €/den, do 2 let zdarma.

Cena s dotací od 1 250 Kč/os./týden, možnost autobusu za 1 200 Kč.

 

Itálie

Slunečné pobřeží – hotel Yunona 
11/12denní pobyty s nástupem od 14. 6. do 6. 9. 2015, letecky z Prahy a Brna.

Hotel all inclusive s bazénem, v centru městečka, 200 m od pláže s dlouhou 
promenádou, od 11 600 Kč (po dotaci od zaměstnavatele) za osobu ve 2lůž-
kovém pokoji. Možnost 1–2 přistýlek formou rozkládacího gauče. 

Bulharsko

Alanya, hotel Tac Premier **** 
11/12denní pobyty s odletem z Prahy a Brna v termínech od 29. 5. do 2. 10. 

Luxusní hotel s all inclusive za příznivé ceny, 
pláž přes místní komunikaci cca 70 m.

Dotované ceny od 17 000 Kč za osobu ve 2lůžkovém pokoji, možnost přistýlky.

Po loňském roce našimi klienty nově ověřená destinace Kypr, ve které nabízí-
me hotel Mimosa*** v romantickém, klidném prostředí poblíž střediska Pro-
taras za cenu od 14 600 Kč na 11/12 dní s polopenzí, hotel Chrystala*** na 
okraji  rušnějšího střediska Protaras za cenu od 14 600 Kč na 11/12 dní s polo-
penzí a také nově hotel Cavo Maris*** přímo u pláže za cenu od 21 200 Kč na 
11/12 dní s polopenzí a možnosti dokoupení all inclusive. Pobyty v období od  
28. 5. 2015 do 12. 10. 2015. Všechny ceny jsou po dotaci od zaměstnavatele.

Nová destinace pro letošní rok, nabízíme penzion Lefteris, 
hotel Blue Sea a hotel Atlas Boutique. 

Stravování: bez stravy nebo se snídaní. Pobyty jsou na 11/12 dní 
s odletem z Prahy, Brna a Ostravy.

Kypr

Kypr

Řecko – Santorini
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Byla to událost, která vyvolala celosvětový ohlas. a zároveň přiměla komunistické úřady 
bývalého Československa k vybudování neprostupné železné opony. Vlak svobody, jak se 
později spoji někdejších státních drah z Chebu do aše přezdívalo, osudného 11. září roku 
1951 místo zastavení v aši projel do německého Selbu. Šlo o jeden z nejznámějších 
masových útěků na západ. V reakci na něj se ze všech hranic ČSSR stala pevnost, aby se 
„únos“ vlaku nemohl opakovat. Jak tedy pohlaváři bránili útěkům do zahraničí?

Nejslavnější únos vlaku
proměnil hranice v pevnost

opevNěNí. Někde pohraničníci na koleje instalovali speciální zátarasy, jinde je rovnou vytrhali.  fOTO STIFTeRův poŠuMavSkÝ Žel. Spolek vIMpeRk

kontroly vlaků ozbrojenými pohraničníky  
se služebními psy byly na denním pořádku.

Ivíce než čtvrtstoletí po pádu režimu jsou na 
hranicích k vidění pozůstatky betonových 
základů zábran sloužících proti ujetí vlaku 

přes železnou oponu. Nejinak je tomu i v pří-
padě železniční tratě u Aše na západě Čech. 
Právě toto místo se v padesátých letech minu-
lého století stalo dějištěm nejslavnějšího ma-
sového „únosu“ vlaku za západ. Nicméně vět-
šina ze 110 cestujících se za hranice dostala na-
prosto nečekaně a sedmasedmdesát z nich se 
vrátilo zpět domů. Většinou šlo o žáky gymná-
zia v Chebu a pacienty z Františkových Lázní.  

Na některých přechodech 
preventivně vytrhali koleje 
Přesto úspěšná akce několika odpůrců režimu 
zásadně ovlivnila zahájení budování nepro-
stupné hranice komunistického Českosloven-
ska. Aby se podobnému incidentu zabránilo, 
byly například vytrhány koleje na mnoha ne-
využívaných hraničních přechodech. A také 
se v roce 1951 začaly budovat ženijně technic-
ké zátarasy (ŽTZ) podél celé západní hranice.

Dřevěné sloupy tvaru T, na nichž byly napnu-
ty ostnaté dráty (signální stěna), kontrolní pás 
a ochranný plůtek s pomocnou signalizací vy-
tvořily působivou „ozdobu“ krajiny a na dlou-
hých čtyřicet let uvěznily obyvatele do pomy-
slné klece. Od roku 1953 do poloviny 60. let by-
ly některé úseky ŽTZ napájeny napětím 3–6 kV. 
Na silnicíchvyrostla střežená stanoviště a ŽTZ 
tvořily závory s betonovou výztuží, různé mo-
bilní či vysouvací zábrany a protitankoví ježci. 
Zátarasy nechyběly ani na vodních tocích.

Jak to ale vypadalo na tratích, kudy běžně 
projížděly osobní či nákladní vlaky? Případ 
z 11. 9. 1951, kdy strojvedoucí Konvalina a to-
pič Kalabza, domluvení s dalšími pomocníky, 
projeli v zásadě bez problémů s osobním vla-
kem 3717 z Aše do bavorského Selbu, se totiž 
už nikdy nesměl opakovat. 

Na mnohých tratích, kde byl provoz přeru-
šen, nechali komunisté pro jistotu vyjmout ce-
lé kolejové pole. Do příslušných pojížděných 
traťových úseků byly instalovány výkolejky 
uzamykatelné nikoli železničáři, ale pohranič-
níky. Protože i to se strážcům socialistických 
pořádků zdálo málo, namontovaly se k tomu 
ještě zábrany vysunované z masivních betono-
vých bloků. Údajně se přes koleje natahovala 
i tzv. signálka – slabý drátek, jenž při dotyku 
aktivoval světlice. V těchto místech měla sta-
noviště Pohraniční stráž (někde s věží, tzv. 
špačkárnou) a nad kolejemi se tyčila prohlídko-
vá lávka. Tento relikt se leckde nachází i dnes. 

Velitel stráže zkontroloval propustky, sa-
mopaly vyzbrojení vojáci prohledali celý vlak. 
„Někdy si dokonce zvolili vlak za místo zkouš-
ky služebního psa. Mezi náklad ukryli hadr 
s lidským pachem a poté zkoušeli, zda pes sto-
pu najde. … Po kontrole vlaku pohraničníci 
odemkli a sklopili výkolejku, nasedli do vla-
ku a vydali se s ním k železné oponě. Na mos-
tě před ploty v km 68,9 vlak znovu zastavil, 
pohraničníci odemkli vrata a vpustili vlak do 
vlastního hraničního pásma,“ pokračuje.  
A stejně to podle autora knihy vypadalo i při 
cestě zpět a také u vlaků osobní přepravy je-
doucích přes hranici, jen toho pasažéři měli 
vidět a vědět „co nejméně“.

Nejdokonalejší zátarasy  
budovali východní Němci
Skutečnými mistry železničních zátarasů by-
li pravděpodobně východní Němci. Vedle běž-
ných tratí si opatření zabraňující přejetí hra-
nice vlakem „nacvičili“ v Berlíně rozděleném 
13. srpna 1961. Východoněmecká správa DR ob-
starávala nejen veškerý provoz včetně vlaků 
S-Bahnu na území Západního Berlína, ale sta-
rala se i o 145 km linek S-Bahnu, asi 1 000 km 
kolejí, 78 stanic a 1 038 ha ploch v sousedním  
Západním Berlíně. 

Železniční literatura po roce 1989 podrobně 
popisuje, jak železnice v rozdělené metropoli 
fungovaly, a to včetně zábran. Důkladní Něm-
ci používali vedle výkolejek hlavně krátké od-
vratné koleje (u nás například směr Schirn-
ding). Někde nainstalovali úvratě, aby vlak při 
případné jízdě „proti čáře“ nemohl vyvinout 
vyšší rychlost. 

A pro zajímavost – méně už se ví, že deset let 
po „vlaku do Selbu“ zažil také Berlín úspěšný 
průjezd Vlaku svobody. Stalo se tak 5. prosin-
ce 1961 u Oranienburgu, kdy se jeho strojve-
doucí s celou rodinou rozhodl emigrovat. 
Opatření na kolejích byla po této události ješ-
tě více zdokonalena.

Autor textu má vlastní zkušenosti „pouze“ 
s kontrolami státních hranic. V roce 1983 při 
poznávací cestě podél hranice na trati České 
Budějovice – České Velenice byl krátce po vy-
stoupení z vlaku zajištěn a podroben mnoha-
hodinovému výslechu na útvaru Pohraniční 
stráže. Proto vyzýváme všechny současné i bý-
valé zaměstnance, kteří u tehdejších ČSD přes 
tato místa v západním pohraničí zajížděli, pří-
padně tato zařízení udržovali v provozu, aby 
se s námi podělili o své vzpomínky na práci ve 
stínu železné opony.  MaRTIN NavRÁTIl

každý spoj čekala důkladná 
kontrola pohraničníků
Jak asi průjezd vlaku do prostoru hraničního 
pásma, umístěného ještě 4–10 km před sa-
motnou hranicí, probíhal, podrobně popisuje 
Roman Kozák v publikaci věnované železnici 
v Novém Údolí. „Náčelník stanice byl povinen 
den před jízdou vlaku nahlásit na velitelství 
praporu PS jména těch, kteří manipulační 
vlak do Nového Údolí povezou. Rozumí se sa-
mo sebou, že tam z volarských železničářů 
směli jezdit jen ti, kdož byli tzv. prověřeni 
a byla jim vydána propustka. … Kilometr za 
stožeckou stanicí před výkolejkou Vltava vlak 
zastavil. Pokud fungovalo vše normálně, do-
stavili se vojáci stráže ke kontrole vlaku. Lec-
kdy ovšem čekal vlak na pohraničníky dlou-
hé chvíle. Drážní předpis počítal i s tím, že 
pohraničníci nedorazí vůbec, hlavně při na-
rušení – poplachu. Pak výpravčí po dohodě 
s PS rozhodoval o dalším postupu, čímž je 
myšleno ukončení jízdy vlaku a návrat zpět 
do Stožce,“ píše autor.
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Dopisy jsou redakčně  
upra veny a kráceny.

Pomáhal zraněným, 
i když to nejvíc potřeboval sám
Na železnici působí třetím 
rokem. a spojuje ho s ní už 
víc než jen práce. Ve volných 
chvílích dvaadvacetiletý 
vlakvedoucí Josef Gargula 
rád fotografuje. Nejraději má 
zajímavé náměty z prostředí 
vlakové dopravy, zabývá se 
ale úspěšně i portrétní 
fotografií. a během svého 
relativně krátkého působení 
u Českých drah dokázal, že 
skvěle obstojí i v krizových 
situacích. 

vjel přímo do cesty. Strojvedoucí nemohl 
v žádném případě vlak zabrzdit. „Bylo to 
jako blesk z čistého nebe. Řidič náklaďá-
ku nerespektoval stopku před železnič-
ním přejezdem a vlak se o auto praktic-
ky zastavil. Jedná se navíc o místo, kde 
jsou špatné rozhledové poměry, takže 
strojvedoucí nemá žádnou šanci vlak za-
stavit, i když jede dvacítkou,“ popisuje 
událost Josef Gargula.

Náraz v takové rychlosti přirovnal úde-
ru do zdi. „Je skoro s podivem, že se kro-
mě mne lehce zranil jen malý školák, 
který si udělal něco s kotníkem, a jedna 
paní. Ta měla odřeniny a stěžovala si na 
bolest v hrudníku. Jinak všichni ostatní, 
včetně strojvedoucího, měli štěstí v ne-
štěstí a vůbec nic se jim nestalo. Ač jsem 
byl v šoku a také zraněný, což jsem v té 
chvíli ještě ani netušil, tak jsem ihned 
volal záchranné složky, výpravčí a dispe-
čery a zjišťoval stav každého cestujícího. 
Nevěděl jsem, jestli se někomu něco ne-
stalo. Postarat se o cestující považuji stá-
le za svou prioritu, takže jsem nepřemýš-

ni děláme všechno. To jen pro vysvětle-
nou a obhajobu funkce vlakvedoucí a mé-
ho mladého věku,“ směje se Josef. 

Člověk ale není živ jen svou prací, tak-
že Josefa můžeme zahlédnout, jak ve vol-
ném čase hledá s fotoaparátem zajímavé 
náměty nejen ze železničního prostředí. 
K němu má pochopitelně nejblíže, zabý-
vá se ale také portrétní fotografií. „Mám 
ochotné kamarády a přítelkyni z branže, 
kteří se mi občas stanou modelem. Foto-
grafie posílám i na různá internetová fó-
ra jako například do Železniční galerie. 
Jinak mě zajímají fotograficky nejvíce 
trakční vozidla a z nich pak Zamračené 
neboli Bardotky. Zvuk třistadesítkové-
ho motoru mě vždy dostane do kolen, 
obzvláště když je bez tlumičů. Snažím 
se umísťovat svoje fotografie na svoji 
vlastní facebookovou stránku Fotograf 
Josef Gargula mladší a mám také vlast-
ní stránku JGCP na fotoserveru Flickr. 
Moje práce je možné spatřit i na strán-
kách ŽelPage,“ dodává Josef Gargula. 
 MaRTIN haRÁk

a č sám zraněn, významně se po-
dílel na zajištění první pomoci 
zraněným po nehodě vlaku s ná-

kladním automobilem. Proto byl Josef 
Gargula z Čáslavi jedním z oceněných 
generálním ředitelem Českých drah při 
loňském Dni železničářů. Josef pracuje 
jako vlakvedoucí ve Středisku vlakových 
čet v Kolíně a doprovází integrované lin-
ky takzvaného Eska ve Středočeském 
kraji a Praze. Kromě toho je také vášni-
vým fotografem a svému hobby věnuje 
většinu volného času.

lel, že bych se měl věnovat nejprve sobě. 
Ostatně také proto jsem si práci vlakve-
doucího kdysi vybral,“ vysvětluje průběh 
nehody vlakvedoucí. 

ve volném čase hledá  
náměty na snímky
Protože Josef pochází ze železničářské  
rodiny, byla jeho volba povolání poměrně 
jednoduchá. Ačkoli úspěšně vystudoval 
elektrotechnickou průmyslovku v Kutné 
Hoře, rozhodl se pro železnici. Po absol-
vování zkoušek začal jezdit v roce 2012 
jako vlakvedoucí na regionálních lin-
kách S1 a S2, spojujících Kolín s Prahou 
přes Nymburk nebo Český Brod, nebo 
motorových vlacích směr Ledečko a Sá-
zava. Stranou nenechává ani spoje z Pra-
hy do Milovic nebo do Strančic. A někte-
ré vlaky doprovází až do Havlíčkova Bro-
du, potažmo Žďáru nad Sázavou.

„Samozřejmě se střídám ve funkci 
vlakvedoucího vždy s druhým kolegou 
nebo kolegyní na vlaku, což je na regio-
nálních spojích naprosto běžné. Všich-

fOTO auToR (2x)
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antonín zápotocký, prezident Československa: To, Co odvozí ŽelezNICe, ... (dokončení v tajence).
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Bolest necítil, raději se  
staral o ostatní
Na 15. říjen roku 2013 vzpomíná Josef Gar-
gula poměrně nerad. Byla to však pro něj 
velká zkušenost. Tehdy doprovázel jeden 
ze spojů zajišťovaných jednotkou Regio-
nova, směřující z Kolína do Ledečka. „Po 
odjezdu z Uhlířských Janovic jsem šel 
vykonávat revizi, když se najednou ozva-
la obrovská rána a vlak se téměř okamži-
tě zastavil. V ten moment jsem upadl na 
záda a bolestivě se uhodil do hlavy. Poz-
ději mi lékaři oznámili nemilosrdný ver-
dikt zranění – vyhnutá krční páteř a změ-
ny na páteři. To byl také začátek mé tří-
měsíční pracovní neschopenky. Krátce 
po karambolu jsem to ale ještě netušil, 
protože v první chvíli jsem nic necítil. Byl 
jsem v psychickém šoku. Bolest přišla až 
mnohem později večer,“ líčí svůj první 
dojem z nehody mladý vlakvedoucí. 

Co se vlastně tehdy stalo? Vlak, naštěs-
tí jedoucí sníženou rychlostí, narazil do 
korby nákladního automobilu, jenž mu 

poŠTa

kolegové ze zSSk  
nás vřele přijali

Koncem minulého roku jsme se s ně-
kolika dalšími zaměstnanci Kontakt-
ního centra ČD vypravili do Košic, 
kde sídlí Kontaktní centrum společ-
nosti ZSSK. Naším cílem bylo navá-
zat neformální kontakt s kolegy, vy-
měnit si pracovní zkušenosti operá-
tora se zaměstnanci nám jazykově 
nejbližšího, profesně stejného pra-
coviště. Průběh jednodenní akce 
předčil nejen naše očekávání, ale 
i naše nejideálnější představy o je-
jím možném průběhu. Dopoledne 
jsme věnovali seznámení se s pra-
covištěm kolegů a výměně zkuše-
ností. Hovořili jsme o spolupráci 
s vlakovými četami a dispečery, 
o dohledávání zapomenutých věcí, 
o organizaci práce na pracovišti. 
Následovala procház ka městem 
s výkladem. Co jsme nestihli dopo-
ledne, mohli jsme si dopovědět ve-
čer při neformálním setkání. Jeho 
součástí bylo i mezistátní utkání 
v bowlingu. Není důležité, kdo zví-
tězil, ale my jsme to nebyli. a pak už 
loučení, kdy nás někteří kolegové 
doprovodili až na nádraží. Už se tě-
šíme, až na jaře přijedou na oplátku 
oni k nám. vít Calta

profesionalita čety mě 
příjemně překvapila
Desátého ledna jsem jel vlakem 
8366 ze zastávky Jihlava město s od-
jezdem v 17.11 do Havlíčkova Brodu, 
odkud jsem po přestupu pokračoval 
do Prahy. V Jihlavě průvodčí ozná-
mil, že z důvodu pádu stromů na ko-
leje u zastávky Kamenná je trať ne-
sjízdná a do Havlíčkova Brodu proto 
budeme přepraveni autobusem. Na 
tom by nebylo nic zvláštního – 
vždyť takové mimořádnosti se dějí 
takřka denně. Co mi ale utkvělo 
v paměti a příjemně překvapilo, 
bylo příkladné chování průvodčího! 
Po celou dobu se věnoval cestují-
cím, ochotně poskytoval informace 
o nouzovém řešení. Zachoval se 
opravdu vzorně. Kdyby takto postu-
povali i další zaměstnanci, Českým 
drahám by jistě ubylo různých 
oprávněných stížností. Vzhledem 
k tomu, jak často vznikají v tako-
vých situacích zmatky a nervozita 
především z neinformovanosti, tak 
v tomto případě byl problém vyře-
šen kolektivem drážních zaměst-
nanců rychle a profesionálně. Proto 
bych zejména průvodčímu vlaku 
8366 chtěl poděkovat.
 Jaroslav prášil

Poznámka redakce: Svědomitým a em-
patickým kolegou byl vlakvedoucí Jan 
Vrátil z RP ZAP Brno, SVČ Havlíčkův 
Brod. Patří mu velký dík za vzornou re-
prezentaci firmy a lidský přístup. 

proč jsou ceny jídla  
v railjetech rozdílné?
O zvýšení komfortu nasazením rail-
jetů nelze pochybovat – sám jsem 
jej vyzkoušel v jednom dni, a to jak 
českou, tak rakouskou soupravu – 
obě s maximální spokojeností. Vzná-
ším však připomínku na výrazně od-
lišné ceny za občerstvení. Zatímco 
v české jednotce je jejich výše nasta-
vena přiměřeně a nikoho nezruinu-
je, platit 120 korun za párek v railje-
tu ÖBB se mi opravdu nechtělo. Ne-
uvažují České dráhy o sjednocení 
cen v rámci produktu?
 voJTěCh heRMaNN

Odpověď: O této diferenci víme a snaží-
me se ve spolupráci s partnerským do-
pravcem ÖBB nalézt řešení v podobě 
podobného cenového modelu. Poskyto-
vatelem cateringových služeb v railje-
tech ÖBB je však společnost Henri am 
Zug, která je smluvním partnerem ra-
kouského národního dopravce ÖBB 
a České dráhy nemohou přímo její ceno-
vou politiku ovlivňovat. Přesto s ohle-
dem na standardizaci služeb v rámci to-
hoto společného projektu nadále s ÖBB 
jednáme a usilujeme o snížení cen ales-
poň vybraného sortimentu občerstvení, 
které by tak bylo pro zákazníky na palu-
bě jednotek ÖBB railjet dostupnější.
 petr vondráček  

Odbor obchodu osobní dopravy

JoSeF gaRgula
Po studiu Střední průmyslové školy 
elektrotechnické v Kutné Hoře ode-
šel v roce 2012 pracovat k Českým 
drahám do Střediska vlakových čet 
Kolín jako vlakvedoucí spojů regio-
nální dopravy. Jeho velkým koníč-
kem se stalo fotografování.
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Dostupné pouze v tištěné podobě

Předplaťte si čtrnáctideník

na telefonu 972 233 090


